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De SovjetUnie heeft gisteren een ruimtevaartuig, de Loena 15 in de richting van de maan gelanceerd. Als
doel van de vlucht is slechts bekend gemaakt „beproeving van
het instrumentarium voor een
ruimtestation en uitbreiding van
de wetenschappelijke studie v^n
de maan en de ruimte in de nabijheid van de maan." Het ruimtevaartuig is gistermorgen om
3.55 uur onze tijd gelanceerd. De
aankomst in de buurt van de
maan wordt aanstaande woensdag verwacht op de dag waarop
de eerste Amerikanen naar de
maan worden gelanceerd die
moeten landen op onze naaste
buur in het heelal.
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'Maanman' vliegt nog een rondje Frank Borman:
maanreis heeft
tachtig procent
kans van slagen
—

CAPE KENK'
juli
Frank Borman, de commandant van
de Apollo-8 die als eerste bemande ruimtevaartuig rond de maan cirkelde, heeft gezegd dat de reis van de Apollo-11, die woensdag moet
beginnen, tachtig procent kans heeft geheel te slagen.
Het is mogelijk dat de Overige twintig
opgedragen taken niet uitgevoerd kunnen worden of bij
de
uitvoering mislukken. Zoals bekend ia
de „eerste stap op de maan" slechts
pen onderdeel van de hele expeditie^
zij het wel het meest spectaculaire
Het ziet er naar uit dat het woensdag
in het gebied van Cape Kennedy ideaal
„lanceerweer" zal zijn, met een onbe-

van de

Het lijkt er toch op of de Russen op
het laatste nippertje gaan meedoen aan

„de race naar de maan".
Het is mogelijk dat de Russen een zachte landing op het programma hebben
staan. In dat geval lijkt het waarschijnlijk dat de Loena tot opdracht beeft
te nemen en daarmee
grondmomsters
naar de aarde terug te keren. De Russen
zouden daarmee de primeur hebben van
het op aarde brengen van maanmateriaal.
De laatste tijd gingen reeds hardnekkige geruchten, dat de Russen pogingen
van deze aard in het werk stelden,
waarbij reeds enkele mislukkingen zoudien zijn geboekt. Men verwachtte donderdag j.l. een laatste vertwijfelde poging van de Russen om op deze wijze
nog een prestigewinst te boeken tegenover de Amerikanen die thans naar alle
waarschijnlijkheid de geschiedenis ingaan als eersten die mensen op de maan

brachten.
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waarschijnlijk

(Van onze correspondent)

nat ebroek
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Weer woensdag

Race naar de maan

einde op bedevaart
geweest in het
Belgische Maria-

e

Russische schepen, eigenlijk onderweg
voor een demonstratief vlootbezoek
aan Cuba, hebben Ugpüaats gekozen
op vijftig kilometer voor de kust van
Cape Kennedy. vanwaar de bemanning waarschijnlijk een eerste klasse
uitzicht zal hebben op de lancering
van de Saturnus maatiraket en de
ApoLlo LI, aanstaande woensdag. Het
Russische eskader van acht schepen
wordt door Amerikaans ver<keiminigsvlieigtuigen en een radanschdp in de

terug brengt

Zigeuner-

.

lancering

maanmonsters

VANDAAG:

*n

op eerste
rang bij

De directeur van het observatorium,
Sir Bernard Lovell, zei niet te verwachten, dat de "Loena-15" grondmonster»
van de maan naar de aarde zal brengen. Hij gelooft, dat het Russische maanschot het begin is van een nieuwe serie
maanvluchten, die moet resulteren in
het naar de aarde brengen van maangrond door onbemande ruimteschepen.
Volgens Lovell zijn de Russen nog niet
zover dat ze dit nu al kunnen doen. Hij
geloofde dat zij flink op hun tijdschema
achter zijn geraakt, terwijl de Amerikanen inmiddels een jaar op hun programma vooruit zijn.
De Amerikaanse ruimtevaarder Frank
Barman, die dit weekeinde van een reis
door de Sovjet-Unie in de Verenigde
Staten trugkeerde, heeft zich sceptisch
uitgelaten ten aanzien van de kans van
slagen wanneer de Russen met de „Loena-115" grond van de maan naar de
aarde willen brengen.
„Wanneer het hun lukt zou het groots
maar het is tamelijk moeilijk", aldus Borman. die daaraan toevoegde dat
een dergelijk succes het belang van de
Amerikaanse bemande ruimtevaart met
de „Apollo-11" niet behoeft te verkleinen. Het feit, dat een mens zich ter
plaatse een oordeel kan vormen is door
niets te vervangen, aldus de ruimtevaarzijn,

,
Neil Armstrong, de man die vandaag
over een week als eerste mens voet
op de maan moet zetten, heeft zaterdag nog wat geoefend in een helikopter. Hier ziet men hem bij het
bestijgen van het vliegtuig.

Spelend meisje en
jongen verdronken
—
TEGELEN, 14 juli

De 4-jarige Catharina van Deur uit Tegelen is zaterdagmorgen verdrongen. Zij speelde met
een paar vriendinnetjes op de Loswal
aan de Maas. Het stoffelijk overschot
van het meisje werd ongeveer een uui
na het ongeluk door de rivierpolitie uit
het water opgehaald.
In Nederweert is zaterdagmorgen de 14-jarige A. A. van Dijke van het motorschip Arno uit Derksluis nabij sluis 13
in de Zuid Willemsvaart verdranken.
Hij had zijn vader geassisteerd bij het
afmeren van het schip en greep mis
toen hij van de wal op het schip sprong.
Na tien minuten werd het stoffelijk
overschot opgedregd.

Grensincident
Postduivendrama tussen China
der.

kost miljoenen

—

Ruim
WUFPERTAL, 14 juli (AP)
8000 Europese postduiven woeden vermist. Hun eigenaren in zes landen,
waaronder 1800 uit Nederland vrezen
dat de Mistral in Zuid-Frankrijk de
schuldige is. Slechts 30 van de 8317 postduiven die vrijdag in Barcelona, en in

Maanlanding

over
zeven
dagen

Lomoges gelost waren, zijn tot dusver,re in 'hun bokken teruggekeerd.
De duiven zijn vermoedelijk door de
Mistral de Middellandse Zee ingebla-

zen. De duiven die het overleefd heb'

ben zullen vermoedelijk enige
dagen
nodig hebben om de reis naar het noorden voort te kunnen zetten. Het gros
had zaterdag binnen moeten zijn.

De gemiddelde waarde van de duiven
was 270 gulden. Sommigen waren tienmaal zoveel waard. Het totale verlies
wordt geraamd op f 2.250.000,—.

en

India
—

—

(AP-Rtr)
NEW DELHI, 14 juli
Het
Indische persbureau heeft zaterdag gemeld dat Chinese troepen in de nabijheid van de Lipulechpas, aan de grens
tussen Tibet en India, de grens hebben
geschonden en op Indische militairen

hebben

geschoten.

Een

woordvoerder

van het ministerie van Defensie heeft
een en ander bevestigd.
Ten tijde van deze schietpartij zou het
in het centrale Himalayagebergte, als gevolg van dichte mist,
slecht geweest zijn. Aan Indische zijde
zijn geen verliezen geleden; het vuur
is door de Indiërs niet beantwoord.
De Lipulechpas ligt vlak bij een grote
Chinese concentratie in Taklakot, 16 kilometer op Tibetaans grondgebied. Hier
loopt de oude populaire route naar de
Hindustraanse pelgrimscentra Kailas en

zicht hier,

Manisarovar in Tibet.

wolkte hemel en een temperatuur van
omstreeks 28 graden.
Neil Armstrong, „maanman numimer 1"
heeft zaterdag nog wat geoefend in he*
vliegen met een helicopter; de man met
wie hij samen het ingewikkeldste voertuig ooit geconstrueerd (het maanlan»
dingsvoertuiig) moet besturen, Edwin Al

deed nog wat vliegervaring op
met een T-38. Het aftellen voor de lancering verloopt in/tussen zonder storm
gen. Vandaag zullen de drie astronauten
nogmaals een persconferentie geven
Ditmaal zullen zij achter een glazen
wand zitten om te voorkomen dat zij
zullen worden besmet met bacterieën
De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Anatoli Dobrynin heefi
een uitnodiging, de lancering van de
Apollo 11 bij te wonen, afgeslagen.

Nederlander gestorven
na politieverhoor?

drin.

(ADVERTENTIE)

Wij ruimen op vanaf
16 juli tegen spotprijzen

„Daad van vrije
keuze" vandaag Coemer
in West-Irian Nigeria dreigt
Kom eens kijken naar

woninginrichting

akerstraat 80

spekholzerheide, tel. 2961

—

De NeDJAKARTA, 14 juli <AP)
derlandse ambassadeur in Djakarta, mr.
Hugo Scheltema, is gisteren samen met
ambassadeurs van Australië en Thailand in gezelschap van de Indonesische
minister van Buitenlandse Zaken Adam
Malik, naar West-Irian vertrokken. Het
gezelschap zal de uitvoering van de
„daad van vr\je keuze" bijwonen die
vandaag moet beginnen.

Eerder bracht mr. Scheltema de bezorgdheid van de Nederlandse regering
en het Nederlandse volk over de gebeurtenissen in de voormalige Nederlandse kolonie, over. Het betrof onder
meer de arrestatie van Nederlanders.
Malik wilde geen commentaar geven op
de Nederlandse reactie die gepaard
ging met soortgelijke zorgelijke geluiden in de V.N. Functionarissen van zijn
ministerie gaven echter uiting aan hun
grote verbazing over de bezorgdheidsgevoelens. Er bestaat tussen beide landen een soort „geratileman's agreement"
om de affaire West-Irian rustig te behandelen om ongewenste publiciteit ovei
de controversiële volksraadpleging te
vermijden.

De

functionarissen vroegen zich af
waarom bij de V.N. is geklaagd terwijl er reeds waarnemers van de Verenigde Naties in West-Irian zijn. De Nederlandse ambassade in Djakarta wijst

op het nog steeds verdacht van ondermijnende aktivifteit gevangen zijn van
de Nederlander Van den Bosch.

Volgens onbevestigde berichten zou een
andere Nederlander, een zekere Harten,
na mishandeling in een legergevangenis gestorven zijn. Ook hij was gear-

resteerd wegens
de Vrij Papoea.

beweerde steun aan

Er is nog een .aamtal Nederlanders in
West-Irian, waaronder een groep Fran-

ciscaanse missionarissen, van wie de
meesten door de autoriteiten verdacht
worden stilzwijgend steun te geven aan
de beweging Vrij Papoea.

Man verdacht van

oplichting voor
meer dan een ton
VENLO,

—

14 juli
De recherche in
Venlo heeft de 55-jarige C. B. uit Venlo
aangehouden en ingesloten op verdenking van oplichting en valsheid in geschrifte. De man zou onder valse voorwendsels van twee financieringsmaatschappijen voor de inrichting van zijn
zaak 117.000 gulden heb weten los te
krijgen. Hangende het onderzoek kon
de politie geen verdere mededelingen
doen.

Biafra

met

fel ultimatum
—

LAGOS, 14 juli (AP-AFP)
De Nigeriaanse minister van Voorlichting Anthony Anahoro, heeft verklaard dat „de
toezegging
rebellen van zekere zijde
hebben ontvangen voor levering van
napalmbommen". Hij stelde daarop dat
„indien één enkele napalm- of fosfor-

bom wordt geworpen op onverschillig
welk deel van het federale gebied, de
federale regering verplicht zal zijn op
grote schaal terug te slaan. Ja, met gelijke munt te betalen".
Anahoro zei op zijn wekelijkse persconferentie, dat de Biafraanse beschuldigingen dat federale vliegtuigen fosforbommen hadden laten vallen op Biafraans gebied,
slechts „de Biafraanse
methode is om de grond voor te bereiden voor hun eigen offensief met de
nieuwe wapens".
Hij deelde voorts mee, dat Nigeriaanse
vliegtuigen twee niet-geïdentificeerde
DC-4 machines op het vliegveldje Ulihiala hadden vernield en dat gehoord
was dat zich in de wrakken ontploffingen voordeden. Hij zei dat de luchtmacht nieuwe vliegtuigen had gekregen
en dat er spoedig nog meer zullen volgen.

Tsjoe En-lai:
Rusland wil
anti-Chinese
alliantie
—

BELGRADO, 14 juli (AP)
De Chinese premier Tsjoe En-lai heeft gisteravond de Sovjet-Unie aangeklaagd
t«
proberen een anti-Chinese militaire alliantie in Azië te vormen, aldus het
persbureau Tanjoeng uit Peking.
Tsjoe

beren

verweet het Kremlin

een

te

pro-

van collectieve
tot stand te brengen,

systeem

veiligheid in Azië
dat hij zag «ls een anti-Chinese militaire alliantie. Tlsjoe sprak t>p een receptie ter ere van het bezoek van een
hoge Pakistaanse militaire delegatie.
Voigens Tsjoe wil Moskou proberen de
Aziatische landen in zijn invloedssfeer
te brengen via regionale economische
samenwerking.

Fabriek in as;
publiek vergat
alarm te slaan
—

ENSCHEDE, 14 juli
In Enschede
hebben in de nacht van zaterdag
op zondag diverse mensen staan
toekijken hoe een felle uitslaande
brand een textielfabriek in de as
legde, zonder dat iemand op de
gedachte kwam de brandweer te
waarschuwen.
Pas toen agenten in

een

surveil-

lancewagen op de vuurgloed af-

kwamen en alleen maar nieuwsgierige kijkers maar geen spuitgasten zagen, werd alarm geslagen
De brandweer rukte met drie wagens uit maar kwam te laat om
het bedrijf te behouden. Het nablussen van het pand, waarin ook
reeds verkochte partijen garens
waren opgeslagen, duurde tot halverwege de zondagmorgen. De
schade wordt op 3 ton geraamd.

BRANDWEERMAN
BIJ BLUSWERK
OMGEKOMEN
EDE, 14 juli

—

Bö het blussen van een
boerderijbrand
in Otterlo, gemeente
Ede, zijn gistermiddag twee brandweerlieden onder het puin van een instortende muur bedolven. Een van hen, een
23-jarige man uit Otterlo, is later over-

leden. Zijn collega moest ernstig gewond in het Jullanaziekenhuis in Ede
worden opgenomen.

De brand ontstond in een stxoschuur
waar het zesjarige kleinzoontje van de
landbouwer met lucifers speelde. De
schade wordt geraamd op 150 a 200.000
gulden. De landbouwer is tegen brandschade verzekerd.

Limbiirqs Daqhlad

binnenl.

buitenl.

Aan medische faculteit Groningen

Chinese commissie
onderhandelt toch
met Sovjet-Unie
over grenskwestie

Studenten op wachtli jst
Het
is geveld: de medische faculteit
—
de Groninger universiteit heeft „door de omstandigheden ge-

GRONINGEN, 14 juli
van

—

MOSKOU, 14 juli (TASS-AP)
De Chinese delegatie, die in de Russische stad
Chabarovsk met de Russen besprekingen
heeft gevoerd over scheepvaartkwesties
op de rivieren aan de gemeenschappelijke grens, maar zaterdag die onderhandelingen als gevolg van het recente in-

vonnis

Televisie redt echtpaar

dwongen" maar tegen de wil van minister Veringa (Onderwijs en
Wetenschappen) een wachtlijstregeling getroffen voor de toelating
tot het tweede studiejaar in de geneeskunde. Aan 36 van de 191
voor het propedeutisch examen geslaagde eerstejaars heeft de faculteit schriftelijk meegedeeld dat zij „helaas niet aan het tweedejaars
onderwijs in het cursusjaar 1969/'7O kunnen deelnemen". Volgend
jaar krijgen zij voorrang boven de geslaagden van de nieuwe

cident afbrak, heeft
besprekingen door te

Zoals gemeld besloot de medische faculteit Ln Groningen begin juni in principe
al tot de instelling van een wachtlijst. De
medische studiecommissie (van studenten) meende toen, dat hierdoor zeker 80

zouden worden

«edupeerd.

Onontkoombaar
Minister dr. G. H. Veringa deed daarop
"en dringend beroep op het college van

curatoren en de medische faculteit van
Groningen om dit jaar (nog) geen wacht-

lijst ln te voeren. Men is echter niet
voor de minister „door de knieën" gegaan. Reeds voor dit studiejaar ziet de
medische faculteit een wachtlijst als onontkoombaar.
Het curatorium beeft dit standpunt na
langdurig overleg met de faculteit
waarbij in een eerdiar stadium ook dfc
minister en een delegatie van de me-

—

dische staf en studenten waren betrokken
ter kennis van de minister gebracht dat het „tot zijn spijt gieen basis
heeft kunnen vinden voor alternatieve
mogelijkheden" om dieze maatregel t»
vermijdlen. „Zouden curatoren dezie mogelijkheden wel zien, dan zouden zij,

—

evenals dte facuiteit, niet nalaten deze te

Conflict over

afvloeiïng

van

werknemers bij
katoenspinnerij
(Van

onze

correspondent)

—

HAARLEM, 14 juli
Tussen de vakbonden en de concernleiding van de
Koninklijke Nederlandse Textiel Unie
is, nog voordat deze week de onderhandelingen beginnen, een conflict ontstaan over de afvloeiing van werknemers bij de Tilburgse Katoenspinnerij,
die in oktober sluit. Zoals gemeld zijn
bö deze sluiting 506 werknemers betrokken waarvan er 291 overgeplaatst zouden kunnen worden naar KNTU-bedrüven in Twente en in Eindhoven.

De toegelegde regeling, aldus de bonden past niet meer in deze tijd. De
verwachting is dat de vakbeweging zal
aandringen op een sociaal plan in de
geest van de Verblifa-regeling.

36 Geslaagde
eerstejaars
werden dupe
scheppen", aldus een communiqué
de Groninger universiteit.

LAGOS,

deze toelating geen gebruik kunnen of
willen maken dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen dit van u te horen, zodat een van de wachtlijststudenten uw plaats kan Innemen".

zijn".

Aan alle geslaagden wordt meegedeeld,
dat de faculteit ten aanzien van de
wachtlijststudenten zal streven naar
„voor de medische studie zinvolle arbeidsmogeiykheid". Gedacht wordt onder meer aan werk in ziekenhuizen en
deelneming aan
zoek-projectrn.

sociaal-medische onder-

weer

HET WEER IN
EUROPA
Max. neerweer

Droog en vrij warm weer met zonnige perioden maar vooral in het

noorden van het land ook wolkenvelden. In de nacht plaatselijk mist.
Zwakke tot matige wind tussen west
en noordwest.

Ukkel:
De wind blijft zwak uit veranderlijke
richtingen. Bewolkt met maximumtemperaturen van 20 a 25 graden.

Omgeving Aken:

Amsterdam
De Bilt
Deelen
Ee'de

licht bew.
licht bew.
licht bew.
geh. bew.
Eindhoven
licht bc.v.
Den Helder zwaar bew.
Luchth./R'dam licht bew.
Twente
zwaar bew.
Vlissingen
zwaar bew.
Zuid-Limburg half bew.
Aberdeen
zwaar bew.
Athene
half bew
Barcelona
onbewolkt
Belgrado
zwaar bew.
Berlijn
half bew.
Bordeaux
onbewolkt
Brussel
licht bew.
Frankfurt
onbewolkt
Grenoble
onbewolkt
Helsinki
licht bew.
Innsbruck

Kopenhagen

Lissabon
Locarno

Londen
Veranderlijke bewolking, later opklaringen. Overwegend droog weer.
Temperatuur omstreeks 20 graden.
Zwakke wind uit westelijke richtingen.

Luxemburg
Madrid
Malaga

Mallorca
München
Nice
Oslo
Parijs

Rome
Zon op 04.37, onder 20.54 uur; maan
op 04.55, onder 21.52 uur.

incidenten

Zowel in Londonderry als Lurgan, bij

Belfast, kwam het tot botsingen tussen
protestanten en katholieken. Vooral in
Londonderry namen de onlusten ernstige vormen aan. Zakenpanden in de
Williams, Waterloo en Butcher Street

werden geplunderd nadat ©talageruiten
vernield waren. De politie moest eerst
wijken en kon «lechts nadat versterkingen waren aangerukt, de veldslag winnen. Er werden zelfgemaakte brandbommen geworpen terwijl 38 mensen
naar ziekenhuizen moesten worden
overgebracht. Ook 20 agenten werdan

Stockholm

Wenen
Zürich

temp.

20

23

23
20
23
19
21
21
21
23
21
28

26

21
20

29
23

23
23
20

onbewolkt 20
onbewolkt 37
onbewolk; 27
onbewolkt 27
zwaar bew. 24
tmbswolkï 37
onbiwolkt 29

slag

0
ü
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.3
0
0
0
0
0
0

0

29
zwaar bev'. 17
onbewolkt 24
24
licht bew.
licht bew.
27

0
0
0
0
0
0
03
0
0
0

onbewolkt

20

0

onbewolkt 22

0

jnbewclkt

In Lurgan werd een benzinebom in een
gebouw gegooid waarby vier mensen
gewond werden. In Belfast werden fessen op demonstranten gegooid.

Gezien de toestand de afgelopen maanden waren de ongeregeldheden op zich
geen verrassing. Volgens ooggetuigen
435 kilo wegende dier ontmoette in de
maal echter geen politieke betekenis
gehad hebben omdat zij uitsluitend
„door jeugdig schorrie-morrie waren
veroorzaakt". Onder de demonstranten
bevond zich Bernadette Devlin, het
jongste lid van het Lagerhuis en een
van de leidende personen van de nationalistische beweging in Noord-lerland. De onrust duurde tot diep in de
nacht van zaterdag op zondag.
Ook gisteravond kwam het in Londonderry weer tot ernstige ongeregeldheden
waarbij -gewonden vielen, winkels werden geplunderd en arrestaties werden

verricht.

Egypte en Syrië
wenden zich tot

Veiligheidsraad
—

AVIV, 14 juli (AP-RtrAFP)
Egypte en Syrië hebben zich
met ene brief tot de Verenigde Naties
gewend waarin zij Israël ervan beschuldigen expansionistische doeleinden na
te streven. De Egyptische zaakgelastigde Abdullah El-Erian heeft in zijn brief
aan Oe Thant commentaar geleverd op
het speciale rapport dat deze aan de
Veiligheidsraad heeft uitgebracht en
waarin hij heeft gesteld, dat er langs
het Suezkanaal een openlijke oorlogstoestand bestond.
El-Erian zei, dat Israël door de resoluties van de Veiligheidsraad in de wind
te slaan en door obstructie te voeren
probeert zijn eigen wil op te leggen en
zijn expansionistische doeleinden te verwezenlijken. Dat daarbij gevaar vooc de
vrede in het gebied ontstaat, laat Lsiraël
volkomen koud, aldus de Egyptische
CAIRO-TEL

zaakgelastigde.
Syrië beschuldigt Israël ervan de oorlog te verergeren door het luchtruim
van Syrië te schenden.

Britse zeiler die een tocht ron <>
reld maakte, is gestaakt. D**
een van de grootste mysterie' J
Atlantische Oceaan nog Bro,er,frclf
den. Kort voordat het zoeken *\*
staakt maakte Loyds of London f,
dat in de afgelopen 12 dagen
boten geheel verlaten op de oc«**^

"

den

aangetroffen.

Zij dreven rond in een gebied da
lometer ten zuidwesten van
is gelegen ,het gebied waar 98
leden de legendarische Marioe A
in perfecte conditie maar o°"
mand werd aangetroffen.
Een van de lege boten die nu

" J^n

J^J

vonden was die van de Zweeds*
zeiler Peter Wallin. Het schip^
Frost vond het glasveaelscheeP) *
juli verlaten ronddrijven. H
vermeldde als laatste datum 2
zeiler zette toen, zoals de aan
luidde, zijn reis naar Genua
Het v/eer kan de rampen n j«.
zaakt hebben, aldus Lloyds, _ '
niet kan verklaren hoe het <^° $
verlaten schepen vooral in dit "Lf<
gebied van de onmetelijk
worden gevonden. De „Tim';
hee
wedstrijd organiseerde,
gemaakt dat de eerste prijs.
voor de snelste reis aan mevroU"
J
hurst zal worden gegeven.

£3
.
w°°^^

'

—

—

De

musical Hair is voor één avond van
Engeland overgewipt naar Nederland.
Gisteravond werd de eerste en enige
voorstelling op vaderlandse bodem van
deze in het Londense Shaftesbury
Theatre elke dag volle zalen trekkende, wervelende show gegeven in het
Scheveningse Circustheater, zulks „onder auspiciën van" showman Lou van
Rees, ter opvijzeling van zijn beschadigd imago. Een onzer verslaggevers
maakte het hele gebeuren van nabij
mee. HU reisde met de „cast" naar Nederland.

geleid.

gewond.

Ook ln de komende dagen zal juli vry warm zomerweer brengen. Het
hogedrukcentrum komt nu dicht bil ons land te liggen, zodat de wind, die
steeds westelijk was, afneemt en veranderlijk wordt- Geleidelijk gaat de
midd&gtemperatuur in Limburg tot 25 a 2fi graden stijgen.

De
Bilt:

LONDEN/DEN HAAG, 14 juli

lem 111 het leger van de katholieke
James II versloeg, heeft in Noord-lerland tot ernstige

,

GENUA/LONDEN, 14 juli
1
Het zoeken naar Donald Crow» 1

Hair: woest geval dat
precies moet kloppen

bloedig herdacht
—

Nigeria

gestaakt

Musical even in Scheveningen

red. Tot kort voor half tien zaten bei-

de 73-jarige echtgenoten voor het raam
van hun woning naar buiten te kijken.
Toen gingen ze naar de achterkamer
voor het televisieprogramma. Ze zaten
daar nauwelijks of een auto botste tegen de voorgevel en reed de voorkamer
binnen. De gevel werd vernield en van
de stoelen waarin het echtpaar pas nog
gezeten had, bleef niets meer over. Het
ongeluk was te wijten aan een automobilist die om een bromfietser te ontwijken uit de bocht was gevlogen. De
bromfietser en nog twee andere personen werden gewond. De ravage was
zeer groot. Er werd onder meer ook
een ga\huis beschadigd, maar het lek
kon snel worden gedicht.

in Noord-Ierland
„Oranjedag", de herdenking van
het
feit dat in 1690 koning-stadhouder Wil-

(Rtr-AP)

Een televisieprogramma, dat een echt-

paar uit Utrecht vrijdagavond wilde
zien, heeft het van een wisse dood ge-

„Oranjedag" werd
LONDONDERRY-LONDEN, 14 juli (APRtr-AFP).
De jaarlijkse viering van

14 juli

heeft het Internationale Rode Kruis
toestemming gegeven eenmaal een aantal hulpvluchten naar Biafra te maken.
Dit is zaterdagavond meegedeeld na besprekingen tussen de Nigeriaanse autoriteiten en een commissie van het Internationale Rode Kruis, die onder leiding
stond van de president daarvan, de
Zwitser Marcel Naviile.
Het doel van deze vluchten naar de
tioor de Biafranen bezette gebieden is
het Rode Kruis-personeel te voorzien
van medicamenten en af te lossen. Het
betreft hier,, zo wordt van bevoegde zijde vernomen, een reeks dagvluchten.

In een brief van de medische faculteit
aan de geslaagde eerstejaars, die fortuinlijk hebben geloot, staat onder mcci
„mocht u om welke reden dan ook van

WEEROVERZICHT
Zonnig

Biafra
gaan vliegen
—

weer op

CROWHI'RsT

Zoeken naaf
Crowhurst

gaan.

- beperkt -

Teleurstelling

nen

laten

DONALD

besloten de

Rode Kruis mag

van

En in een schrijven aan de onfortuinlijke eerstejaars wordt gezegd: „Wij
beseffen, dat de plaatsing op 'm wachtlijst voor u oen aanzienlijke teleurstelling betekent. Daartegenover bieden de
bestaande studlie- en examenregelingen
U vanaf september 1970 een redelijke
mogelijkheid van een ongestoorde studie t.m. het doctoraal examen. De stu<üeomstandi?heden nullen juist door de
wachtlijstregeilinig relatief gunstig kun-

alsnog

De onderhandelingen duren reeds sedert
18 juni. Zij hebben ten doel scheepvaartproblemen op de grensrivieren Oessoeri,
Aaroed, Argoen, Soengatsja en het Hankameer tot een oplossing te brengen.
Doordat de rivieren door een toevloed
van smeltwater vaak hun loop veranderen, moeten de scheepvaartroutes herhaaldelijk opnieuw worden vastgesteld.
Gisteren beschuldigde de Sovjet-Ünie de
Chinezen ervan dat dezen „na krankzinnige beschuldigingen" uit de conferentie waren weggelopen «m deze niet wensten te hervatten.

lichting.

eerstejaars

2
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Sofia Loren is niet ziek, zoals deze
foto zou doen vermoeden
de
plaat is genomen tijdens opnamen
voor de film Zonnebloemen die
momenteel in Moskou worden gemaakt. Sofia temidden van de supporters in een stadion.

—

Een slachtoffer dood

Jonge stier
verwondt drie

mannen in

Pamplona
—

PAMPLONA, 14 juli (AP)
Een grote
zwarte stier heeft tijdens de historische
stierenloop van Pamplona een bloedbad
aangericht. Binnen 40 seconden doodde
het dier een man en verwondde twee
andere waaghalzen ernstig.
De stier drukte zijn eerste slachtoffer

tegen de muur

van het militaire zieken-

karavaan van twee bussen en een
vrachtwagen
op weg zijn naar het
vliegveld.
Jongens en

meisjes met vermoeida
voeten en roodomrande ogen onttakelen de show zonder dat 't publiek in de
zaal iets tekort wordt gedaan. Kleding
en voorwerpen die in de volgende
scène niet meer nodig zijn worden in
"rote manden gedeponeerd.
Een wonderlijk allegaartje wordt hier
bijeengebracht. Protestborden, lampen,
een oude badkuip, een gasmasker, pijlen en bogen, een speelgoedkonijntje,
'wonderden meters draad, een ouderwetse claxon, speren, helmen, een stofzuiger, een rode boodschappentas, tamboerijnen, een babypopje, zaklantaarns,
?en paardehoofd met voeten, instrumenten en pruiken. leder voorwerp,
hoe gering ook, wordt op een lijst bijgehouden, want het missen van een er-

van kan een ramp betekenen. Het missen van het babypopje bijvoorbeeld zou
een ernstige stagnatie van de voorstelling betekenen, omdat het op een zeer
speciaal moment ten tonele wordt gevoerd.
Boven ons horen wij het gestamp van
honderden voeten. Talloze malen klinkt

Een scène uit Hair; de persiflage op The Supremes
er applaus op uit de zaal. Niemand
ziet het haastig gedraaf achter de
coulissen, het trappen op en afsjouwen van bezwete artiesten, die vandaag viereneenhalf uur lang al hun
krachten hebben aangesproken.
Enkele tientallen minuten later denderen wij door donker Engeland. Late
wandelaars kijken verschrikt op als zij
flarden geluid opvangen van de onvermoeibare uit 65 medewerkers bestaande cast. Pas in het vliegtuig komt het
wilde volkje enigszins tot rust. Er
wordt geapplaudisseerd voor de captain en voor de stewardessen. Achterin klinkt nog iets van „till we meet
again", maar na de koffie zakt iedereen onderuit tot de rood gekleurde ochtend Nederland doet onderscheiden als
een vale plek met lichtjes.
Opnieuw twee bussen en een vrachtwagen. Veertig kilometer naar Sche.
veningen waar Lou van Rees wacht in
Grand Hotel. De „Hair"-gemeenschap
is nu werkelijk geblust. De trappen

(ADVERTENTIE)

afleggen.

De

menigte

floot toen het dode dder werd wegge-

sleept.
„Hij vocht dapper", zo vertelde 'n deskundige, „maar te onbezonnen".
De
stier was ondanks zijn gewicht de kleinste van de les <iie werden losgelaten.

Safe gekraakt;
buit 10 mille
—

EINDHOVEN, 14 juli
Inbrekers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag
een bezoek gebracht aan een nieuwe garage in Eindhoven. Ze sleepten 'n kleine brandkast uit het kantoor naar de
werkplaats en openden hem daar met
een breekijzer. De buit bedroeg f 10.000.

Vanaf WOENSDAG a.s. zijn bij al onze
kantoren verkrijgbaar :

EXCLUSIEVE
ROUTEKAART
op groot formaat —
—VAN
DE MAANREIS
De kaarten zijn uitgevoerd in zwart/wit
op een formaat van plm. 60X60.

LIMBURGS DAGBLAD
NOBELSTRAAT 21, HEERLEN

maald.
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Volgens het rooster moeten de
om drie uur weer present zijn
repetitie ln een nieuwe

omgevii»'^

de zon schijnt en de zee lokt. P*., f,
tic beslist: uitstel tot vijf uur.
niet voor de belichtingsmanne" fv,
toneelknechten. Het forse thea^jtf
zijn bredere vloeroppervlak
\
voor scène worden uitgeprobe^jjj
zijn de mannen van de showb^'V
Niets aan het toeval overlatefV»
verslapping van deze mental'te,
350ste voorstelling moet het be" 1
leveren van de première.

P'rfJ

m»*^

*

yW

Acht uur. The show goes onwerpers smijten een bnndel ge
op het podium. De drummer ï'fjjl?
ritmisch inzetje aan. De Ned e' et(.
première is begonnen. Ergens W f.
bouw herademt Lou van Ree pj V

*<J

Imago blijkt ongebroken. Lou

is een vakman.

**

J

Politie moest

Belangrijke mededeling!

Verkoop uitsluitend a contant

naar de kamers zijn net iets ■* ft
Het koud buffet wordt langzs»B^

Half uur verslapen...

de ene kopstoot

huis en bracht hem
na de andere toe. Daarna werd een
34-jarige huisschilder door de stier op
de horens genomen. Tenslotte werd een
jongeman buik en dij opengereten waarbij de lever werd beschadigd. De artsen
vechten nog voor het leven van de
huisschilder.
Toen de stier later de arena binnenkwam werd hij door een „moordenaar"
schreeuwende menigte uitgejouwd. Het
435 kilo wegende dier ontoette in de
arena de matador Paco Cebal'los tegen
wie hij het na een tien minuten durend
gevecht moest

De laatste voorstelling voor het verdek naar Holland is begonnen. In de
bergruimte onder het toneel wordt een
zenuwslopende strijd met de klok geleverd. De voorstelling eindigt om h»lf
twaalf, om twaalf uur moet de kleine

’

treinpersoneel
uit bed halen
—

ee^

De
ty
Roodeschool i( J
bijna een half uotoo<y

GRONINGEN, 14 juli

uit de richting

dagmorgen
in Groningen aangekomen,
het treinpersoneel had zich » fj,..
verslapen. De eerste passatf' 0 »
met de treinvertraging te nl Ur,
(in»;
gen, waren die in Uithuizenwringend stonden zij op hun
j,/
wachten op de trein uit Rood 6*
maar niet kwam opdagen.

firt

*

'

0.60

Omdat het stationsgebouw ij è*J
school niet meer bezet is bel tffy
tionseherf in Uithuizen uit
r iP j
maar de plaatselijke
deschool. Deze gaf echter l, «y.
hoor. Nadat men daarna
vergeefse pogingen had 6ei*%&W
tenslotte de rijkspolitie in
uit bed gebeld. Deze wekte
dellijk de machinist en condu

° i
Pn^
caféhouo^*^
Jf*!^

Dagblad

provincie
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souvenierwinkeltjes

Vijfduizend zigeuners
op familiereunie en
bedevaart in Banneux
door BERT A.H. DIJKS

—

Zigeuners uit
14 juli
alle windstreken van Europa zijn in
het afgelopen weekeinde neergestreken in het Belgische dorpje Banneux.
Naar schatting hebben meer dan vijfduizend zigeuners deelgenomen aan
deze jaarlijks terugkerende manifestatie, die wellicht eerder het predikaat
BANNEUX,

massale familiereünie verdient dan be-

devaart.
Het heuvelachtige' genadeoord van de
heilige maagd kon de nomaden van
onze samenleving nauwelijks herbergen. Straten en pleinen moesten afgezet worden om de zigeuners gelegenheid te bieden hun caravan- en tentenkampen op te slaan. Ze waren gekomen uit Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg en tal van andere landen. Met hun honden en kook-

potten. In afgejakkerde automobielen
en pijlsnelle Jaguuirs: ook onder de zigeuners is er hedemtendage kennelijk

standenverschil. Maar allemaal met
hetzelfde doel: de heilige maagd Maria, die bij dit trekkende volk een bij-

zondere verering geniet.
Ze waren er allemaal: de echte zigeuners, zwartharig en bruingebakken; de
mannen die even vroom vloeken als
bidden; de vrouwen, slonzig, in lange
jurken, met vporoorlogse doeken om
de hals, grote rinkelende ringen in de
oren en het ravenzwarte haar op do
«"ug verpakt in lange
«liortoa: maai
ook de nieuwe zigeunergeneratie, jongens in beatpakken vn meisjes ia mini.

Bedelen
en straten van het bedevaartplaatsje staan de kinderen met
petjes, doosjes en potjes te bedelen.
De
niet-zigeuners
worden aangeklampt en moeten hun beurs tevoorschijn halen en de francs laten rinkelen. Vanuit eethuizen en cafés schalt

opgrens van

Complete families
vallen elkaar om de hals: oudjes worden nog vitaal bevonden en de kinderen worden in lengte vergeleken,
iedereen kent iedereen: iedereen is altijd bijna familie van elkaar. Terwijl
in een eethuis mannen, vrouwen en
kinderen zich buigen over grote borden frites met mosterd hanteert een
jonge zigeunerin de castagnettes: een
eeuwenoude dans. Smakkend en bijtend in knakworsten wordt er geap-

Ineens, dat hij met haar getrouwd is
en dat zij al opgroeiende kinderen
hebben. Bovendien is dit een uitje
voor het hele gezin. Heel veel families
trekken na de bedevaart via allerhande omwegen weer naar hun plaats
van bestemming, als ze die hebben.
Ze plakken er een vakantie aan vast.
Wij mogen toch ook wel eens vakantie hebben, nietwaar?"

In de avonduren komen

Duitse zigeuners vertellen: „Natuurlijk komen we op de eerste plaats uit
overtuiging naar Banneux. Voor Maria, de maagd. Maar het heerlijkste
van alles is zonder twijfel de familie
Je ziet je broers, je vrienden van
vroeger, je neven en nichten. Je hoort

Taart voor „Ome Joop"
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PSP wil geen
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14 juli
„De toestand in
het bouwbedrijf in Zuid-Limburg is momenteel weer zo bevredigend, dat de
leerlingen gemakkelijk geplaatst kunnen
worden. Jammer is hpt te moeten constateren dat het metselberoep een uitstervend vak aan het worden is. Dit
ondanks het feit dat in deze tak van
het bouwbedrijf de lonen het hoogst

van Neerbeek.
N >en
I een
dergelijke voorzie'iHw °°r watrecreatieschap
I^a e6k t\ stand dient teWestelijke
worden
c«t. r„

«"

van het rerkt tot de openlucht-

ls

«"ze mening
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slechts als 'n
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r
ligK ? a? een centrale
bij
het olsn betrokken

—

MAASTRICHT, 14 juli
ln een brief
aan het college van B. en W. en de gemeenteraad van Maastricht heeft de
PSP verklaard tegen de huurliberalisa-

Uitdeuken

tie te zijn, die door de minister van
Volkshuizvesting per 1 september ook
voor Maastricht is afgekondigd.
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„Ome Joop Legerstee (rechts), de man van de gedachte achter de Tour
de Frats, nam de reusachtige taart in
ontvangst die de kampcommandant van
in Brunssum, de Amerikaanse kolonel Russel M rteuer
Afcent
uinKS),
Heller (links)
de wielrennert]es-met-vakantie aanbood.

—

MAASTRICHT, 14 juli
Afcent heefi
gistermiddag in Maastricht de jongens
van de Tour de Frats verrast met een
in eigen 'keuken gemaakte taart van
bijna een meter in het vierkant. Dat
gebeurde vlak voordat de vakantiereaners, die de dag van gisteren als rustdag gebruikten om op verhaal te komen na de koude, winderige en natte
dagen van vorige weck, aan de rijden
de veldkeukan van Afcent hun zondagse warme maaltijd gingen halen.

Op het Kardinaal

Van Rossumplein,
waar de tourkaravaan voor deze rustdag zijn domicilie had gekozen en waar
ook de veldkeuken stond opgesteld, zei
de kampcommandant van Afcent, de
Amerikaanse kolonel Russell M. Heller,
tegen „Ome" Joop Legerstee, de initiatiefnemer van de Tour de Frats: ..Wij
hebben grote sympathie voor dezo jongenstour en veel bewondering voor Uw
werk met deze jongens. Wij hopen, dat
U er nog veel jaren mee door zult
kunnen gaan".
Eén van de bemanningsleden van de
veldkeuken, die met zes collega's al dagenlang de tour als vrijwilliger met

warm eten begeleidt, overhandigde Joop
kolossaal mes, waarmee
de tourbaas onder enthousiast ge-

Legerstee een

schreeuw van de
afsneed. Op de
renner afgebeeld

"

jongens de eerste plak

taart stond een wielmet daar omheen de
Joop
„Ome
tekst:
Afcent Dining Hall",

-

De veldkeuken, die Afcent voor de jongens beschikbaar heeft gesteld, is van

een nieuw type, dat speciaal voor het
hoofdkwartier in Brunssum is ontworpen door de Amerikaanse kapitein Ed-

Lichter van
offerblokken
in Roosteren
aangehouden
SUSTEREN,

—

14 juli
de 46-jarige

Omdat het gezwerver B. uit

zicht van
opperwachtmeester LemRindhoven
mens van de rijkspolitie te Roosteren
bekend voorkwam, hield hij de man
gisteren aan. Na een eerste onderzoek
bleek het een beste vangst te zijn. B.

wordt door vele politie-instanties
in
Limburg en Brabant gezocht wegens het
lichten van een groot aantal offerblokken en het plegen van zedendelicten.
De man heeft im de kerk te Roosteren
al driemaal zijn slag geslagen. De man
heeft voorts offerblokkraakjes in yaals,
Schin op Geul en Thorn toegegeven.
De zedendelicten bestaan uit exhibitio-

nistische

handelingen.

ward Pitman. Door gebruik te maken
van een normale truck en van bestaand

keukemmateriaal bouwde

hij

een mo-

biele veldkeuken, die weinig aanschafkosten vergt, simpel is op te bouwen
en bovendien een grote capaciteit
heeft. Op het ogenblik is zij alleen nog
bij het hoofdkwartier in Brunssum in
gebruik: de belangstelling ervoor is echter groot en de kans bestaat, dat dit
type door andere eenheden van de Navo
zal worden overgenomen. Voor kapitein
Pitman is de veldkeuken in ieder geval
een troetelkindje: „Waar die gaat, ga
ik ook", verzekerd hij.
Het weekeinde heeft intussen de deelnemers van de tour en hun leiders
gelegenheid gegeven een beetje op verhaal te komen na de inspannende dagen

-

-

van

vorige week. De shirts lagen gistermiddag fris gewassen gereed voor de
etappe van vandaag, die naar Übachsberg leidt. Een wasserette had speciaal
op zondagmorgen de deuren geopend
voor de vuile was van de tour. De
jongens hadden kunnen uitslapen en de
taart maakte van de zondag een echte
feestdag.

door de tour nog wel
gefietst, maar dat waren, vergeleken
bij de normale dagelijkse etappes, maar
luttele kilometers, om een bezoek te
brengen aan de Zomergrotten in de St.
Pietersberg. Echt fietsen kon je dat
niet noemen; dat komt vandaag weer,
wanneer een aantal Limburgse „bergen"
moet worden genomen. De tour is er,
na dit weekeinde, «p voorbereid.
Er

is gisteren

heel wat beelden. (Vooral oudere men-

sen nemen graag een Maria mee naar
huis. Ook met de rozenkransen gaat
het bijzonder slecht. Neen, neen, ik
heb niks tegen zigeuners. De mensen
moeten het zelf weten. Ze hoeven van
mij geen beelden te kopn,
maar ja,
ik heb nu eenmaal zon zaak. Daar
moet ik van leven. Wie weet, mis.
«chien hebben al die zigeuners wel
een rozenkrans?"
Een Franse pastoor van 73 jaar, in
zwart habijt, die bijna zijn hele leven,
naar zijn zeggen, onder het nomadenvolk heeft gewerkt, vertrouw-t me toe:
„Zo veel zigeuners heb ik nog nooit
bij elkaar gezien. Dit zou Gods volk
kunnen zijn. Ik ben blij dat ik dit nog
een keer heb mogen meemaken. Dit
ls de grot» dag van mijn leven".

er
ligt
Troffel
uit bij de jeugd

4 3uli
Sta=
NSb'en
— Gedeputeerde
van de hand geSH Wa-een plan

§°eu6gen

en

rekening zijn de zigeuners niet voor
niks naar Banneux gereisd.
In de souvenierwinkeltjes staan de
plaatselijke pronkstukken, die de nodige franken moeten opbrengen: miniMariabeeldjes om zo in je zak te stoppen en beelden, die je nauwelijks met
twee handen omhoog kunt tillen. Alle
beelden zijn anders, maar alle Maria's hebben dezelfde zoete gezichten.
De zigeuners komen niet in de winkels. Daar trappen ze kennelijk niet
in. Bidden vinden ze goed, maar het
moet geen geld kosten.
De eigenaar van een souvenierwinkeltje: „Ik vind het prachtig, al die zigeuners, maar je hebt er zakelijk
niets aan. Ze kopen niks. Alleen wat
frites. Al komen er hier op een dag
maar twee bussen. Dan verkoop ik

Consulent vakopleiding bouwbedrijf:

Geleen-Beek

'

de gitaren

de violen tevoorschijn. De' kleintjes
worden in bed gestopt en de honden
mogen niet meer blaffen: dan worden
er weemoedige zigeunermelodieën gespeeld, gezongen, geneuried en gefluisterd. Oveir voorouders en liefde.
De niet-zigeuners staan er met folkloregezichten bij te_ kijken. Ook wordt
er gezongen over Maria. Per slot van

plaudiseerd.

Op alle hoeken

GStegen bouw
streekzwembad

zigeunermuziek.

De PSP vindt deze huurliberalisatie
niet juist vanwege het dalen van de
bouwactiviteit, terwijl er in Maastricht
nog sprake is van een groot woningtekort, waardoor een groot aantal gezin
nen verplicht is samen te wonen en
waardoor veel jonge mensen gedwongen worden hun huwelijk uit te stellen. Bovendien vindt de PSP de snelle
verkrotting van de bestaande woningen
«to örnstig, dat dit sombere perspectieven biedt voor de toekomst.
In deze situatie worden juist de minst
draagkrachtigen, die aangewezen zijn
op een goedkope woning, het meest
gedupeerd. Behalve zü zullen ook de alleenstaanden, die recht hebben op een
zelfstandige behuizing, in de naaste toekomst weinig mogelijkheden hebben, zo
voorziet de PSP. Ook de behuizing vao
de bejaarden in Maastricht heeft nog
vele tekortkomingen. De steeds stijgende prijzen voor levensonderhoud met
inbegrip van de hoge huurprijzen sijo
voor hen een voortdurende zorg. Volgens het schrijven geldt ditzelfde voor
de woongelegenheid van de studenten,
die hun opleiding krijgen aan een instituut in Maastricht. De PSP is van
mening, dat nu reeds bepaalde problemen onoplosbaar schijnen en
dal
daarom maatregelen dienen te worden
genomen en een onderzoek moet worden ingesteld naar de werkelijke woningbehoefte van dit moment, waarbij
dan tevens een prognose moet worden
gemaakt

voor ds toekomst.

liggen. Speciaal de jeugd toont weinig
animo voor het metselvak, wat alleen
te verklaren is uit een sociale degradatie ervan. Ook de aantrekkingskracht
bij de beroepen betontimmeren, tegelzetten en steenhouwen is gering bij de
jeugd", aldus de heer L. Lambrechts,
consulent van de Stichting vakopleiding
bouwbedrijf voor Zuid-Limburg bij gelegenheid van de diploma-uitreiking in
de foyer van de stadsschouwburg aan
de geslaagden van de vakopleiding.
Hij spoorde de geslaagde gezellen aan
hun diploma in het bedrijf waar te ma-

ken en daarnaast de aankomende leerlingen op te vangen en te begeleiden.
De heer A. Roelofs, meer dan twintig
jaar secretaris van de Stichting vakopleiding bouwbedrijf, die op de dag af
zijn 70ste verjaardag vierde, werd letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes
gezet, voor het vele werk door hem
voor de stichting verricht .De diploma's
werden uitgereikt door de heer J. Gorissen uit Stem als voorzitter van de
examencommissie.

Oud Limburgs
volgend jaar
in Louwel (B.)
SITTARD, 14 juli

—

In het tweede bevan het Oud-Limbürgs Schuttersfeest 1969 in het Belgische Molenbeersel
heeft de schutterij St. Lambertus uit
Louwel-Opglabeek, een dorpje op enkele kilometers van Maaseik, de hoogste eer voor zich opgeëist. Vijf kavel«omden waren er voor nodig om medekandidaat Mechelen aan de Maas (B)
uit te schakelen. Nog zeker een duizendtal schutters woonden deze finale
*>Ü, die nodig was Omdat verleden week
de invallende duisternis verder schieten
nnjf

«nmogelljk had gemaakt.
Voor de schutterij uit Louwel betekent
de overwinning niet alleen de organi-

satie van het OLS 1970, ook kwam de

schutterij in het bezit van wissehnedailles geschonken door prins Albert en
gouverneur Roppe van Belgisch Limburg en herinneringsmedailles van koning Boudewijn en koningin Juliana.

Bundeskreuz voor
pastoor Janssen
VENLO,

14 juli

—

Morgen

om half elf

wordt pastoor J. Janssen uit Ysselsteyn
op het Duitse consulaat in Maastricht

het Bundesverdienstkreuz

uitgereikt.

Dit uit waardering voor zijn ijveren
voor de verbroedering van de Duitse en
Nederlandse jeugd. leder jaar zijn in
het Venrayse kerkdorp Duitse jongeren
ta gast om onderhoudswerk te verrichten op het oorlogskerkhof. In Ysselsteyn zijn 33.000 Duitse militairen begraven.

Boerenpaar
in „onecht"

verbonden
uüA^n&hSKKO,

14

juli

—

Op

het boe-

renbruiloftsfeest, dat zaterdagmiddag in
het kader van de viering van het diamanten jubileum van de fanfare St. Cae-

cilia in Übachsberg werd gehouden,
zijn mej. Meulenberg en de heer Lem-

mens plechtig in de „onecht" verbonden. Aan deze plei
die plaat»
vond in de muziekhal, ging een grot»
ouderwetse optocht vooraf. Versch
de verenigingen en muziekkorpsen luisterden het

vrolijke

bruiloftsfeest

od.

Elf arrestaties
in Venlo wegens

mishandeling en
vernielingen
—

VENLO, 14 juli
Verdacht van vernielingen en mishandelingen zijn in Venlo

in het afgelopen weekeinde elf personen aangehouden. De politie ziet met
vrees de grote Paradefeesten in Venlo
tegemoet, die er van 25 juli tot 3 augustus in Spaanse stül worden gehouden.

Mishandeld werd onder meer de verloofde van een kelner, toen deze de
30-jarige H. W. uit Venlo maande zijn
verteringen te betalen.
Van tal van in de Venlose binnenstad
geparkeerde auto's werden de achterlichten vernield, kofferdeksels ingetrapt
en portieren en tocbtraampjas openige»
broken. Een gestolen auto werd bescha
digd naast een lichtmast aangetroffen,
een andere gestolen wagen werd teruggevonden in Well.
Van een hotel op de Parade en van het
politiebureau in Blerick werden ruiten
Ingegooid, en door de etalageruit van
een meubelzaak im de Martinusstraat
een vuilnisemmer naar binnen gekiept.
Ook werd de politie enkele malen las-

tig gevallen met loze alarmtelefoontjes.

BFRICAN-

GEBRADEN

SPITSKOOL

GEHAKT

panklaar

3 stuks

100 gram

500 gram

0.89

039

0.29

DELLEN

Onderhoud-

en

Schilderwerken

v.d.

Dames opgelet! Ongelooflijk
aug. of maar waar i.v.m. aanvulling
van een geheel nw. collectie
aanmelden. H. Otermans, Ontspan- verkopen wij merk BH's voor
ningsoord
natuurbad Ko- sensationeel lage prijzen.
ningswinkelstraat 49 Valken- Binnen en buiten uitzoeken
burg.
60 et per BH, per 2 st.
* voor
95 et. Haast u en profiteer
DAMES met prettig werk, nu eens echt bij Corsetterie
goed geld verdienen, is dat Bakermans,
Raadhuisstr. 40,
iets voor U? Bel dan: 04443- Heerlen.
-3651 of P.B. 222 Schaesberg.*
Te koop noteh. DRESSOIR,
tafel en 4 stoelen. Janssen,
Burg. Jongenstr. 26 NieuwenGEVR. BETREKK.
hagen. Liefst na 6 uur.
*

Laar,

voor
leerl.-naaisters

en hen die dhr. Vinken, uitvoerder, Dir.
Cortenstr. 33, Kerkrade, dhr.
opgeleid
hiervoor
wensen te Jeurissen,
uitvoerder, Akerworden. Conf-Atelier Irinka str. 294, H'broek, dhr. DriesNobeistraat 59a, Heerlen, tel. sen, uitvoerder, Burg. van
12095; na 6 uur 19159
* Oppenstr. 61, Maastricht, dhr
Gevr. net WINKELMEISJE Wessels, voorman, Jos. MaeMiddelgroot schoonmaakbeen leerl. winkelmeisje. M. H. nenstraat 14, Valkenburg * drijf,
Jorissen, Cornaliuslaan 14, NAAISTER v. dir. gevr. Corzeer secuur werkend,
vraagt wegens geleidelijke
Heerlerheide.
* setterie Bakermans, Raad- uitbreiding
OPDRACHTEN.
JONGEDAMES van om- huisstr. 40, Heerl. Tel. 14103. * Op verzoek toezending genodigen
wij
streeks 18 jaar
gevr. tuigschriften van sedert ja"e solliciteren naar die WERKSTER voor dir.
ren bestaande opdrachtgevers
week
middagen
Enkele
ln
de
functie van: Filiaalhoudister
Br. ond. no. 1138 bur. dez. »
in opleiding. Geboden wordt: Mevr. Bakermans, Raadhuis- »
Ruit GEBROKEN. Glashangoed salaris (boven het ge- str. 40. Heerlen. Tel. 14103.
midd.); 5-daagse werkweek; Leerl. VERKOOPSTER ge- del Dam gesproken.
Bel
aangename werkkring. Ver- vraagd voor zo spoedig mo- 04443-1897. Nu ook in Hoenslangd wordt: enige ervaring gelijk.
»
Slagerij Lochtman, broek Akerstraat 306.
vn omgang met publiek. Goed Einderstr. 22, Kerkrade
DAKREPARATIES en verkunnende tellen. Met evenvakantieafspraken Gevr. vrl. HULP voor café- ]nieuwing. Schoorsteenbouw.
tuele
kaartje. Smeets, Irenewordt rekening gehouden. taria en ervaren serveerster; Even
Schriftelijke sollicitaties te alleen vroege dienst; goed straat 26 Beek, tel. 04402-2887»
richten aan: Hoofdlkantoot loon. Cafetaria „'t Stuiver-'■I TV-REPARATIE binnen 24
Tri- Benzine-bad, Abdissen- tje", Raadhuisstr. 16, Geleen uur. H. Kremers, Heksenweg 1, Maastricht.
berg. Heerlerheide, tel. 04448
* tel. 2425.
Wij vragen WINKELMEIS- Gevr. BARDAMES; garan- i no. 1753.
JES. 5-dlaagse werkweek. trieloon f 250,- per week, met jGEISER en boiler ontkalken.
Slagerij Frederiks, Louis v.d. kost en inwoning. Tel. 04704 Tel. 04440—12636.
Maesenstraat 1, Valkenburg, no. 1224. na 14 uur.
v. middelb. leeft,
tel. 04406-2413
* VERKOOPSTER of leerling- Mevrouw
zoekt WERK in de middagverkoopster;
voorz.,
alle soe.
1.C.1. Limburgse Confectieuren, onverschillig wat. BrieIndustrie vraagt voor dir. 5-daagse werkweek. Mode- ven onder no. G 2525.
*
indiensttreding:
MODINET- huis J. Boosten, Akerstr. N.
156,
Voor
no.
H'broek.
tel.
2657
alle
SCHILDERen
TES en 1.1.-modinettes. Goed
behangwerk, vlugge bediening.
loon en reiskostenvergoeding Vriendelijke
VERKOOPEvent. eigen busvervoer. Te STER gevr. Speciaalzaak in Tel. 04494-3381.
melden Kissel 53, Heerlen, betere huish. art., Valderop,
of tel. 16526 of 15794. Wij zijn Emmaplein 5, Heerlen.
oereid u event. thuis te beTE KOOP AANGEB.
colport. tipg.
zoeken.
* VERTEGENW.
Gevr. voor groot meubelconN.V. Artel Mode vraagt voor cern hoge verdienst. Kan KANTELDEUREN v.a. flBO,haar nieuw confectiebedrijf ook als bijverd. voor het zui- Bouwmaterialen, Sijstermans
strijksters, den v. Limb. Br. o. nr. M.A. Dek. Quodbachlaan 81, KerkNAAISTERS
»
persters, knipsters of hen die 1796 Maastr.
rade (5801) Stuur kaart

-

,

,
!
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"
"
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!

I

I

hiervoor opgeleid wensen te
worden. Aanm. dag. tot 18.00 MEISJES en jonge mannen
uur: Honigmanstraat no. 378 gevr. v. papierfabriek in
Heerlen, tel. 04440—11426. » Duitsland; 15-18 jr. Aanm.
zaïterdags van 11.00-i112.00 uur
Wij vragen voor direct net Laurierstr. 477, Passairt-Zuid,
WINKELMEISJE hoog loon Heerlen.
Banketbakkerij B. JanssenDuckers Markt 5 Kerkrade. * ARBEIDERS gevr. Steenfa-

"

*

Geleen.

briek
sum.

Houtaiortels,

Voor
dir. gevr. ervaren
DIESELCHAUFFEURS voor
meubelwagens. Zij dUe eerder
als zodanig werkzaam zijn
geweest genieten de voorkeur. Moet met aanhamgwagen

en

oplegger

"

adres: Bloemenmarkt

kunnen om-

gaan. Minimum leeftijd 23 jr.
Aanmelden W. Gering int.
meubeltransporten, Kleingra-

.

Lin-

—

raderweg

16921

'g

Benzen-

Dinsdags gesloten.

DAMES-,

*

HERENBRUIDS-

KLEDING verhuur, verkoop.
Sporken, Marktstraat 77, tel.
no. 2026, Kerkrade.

"

Te k. SAXOFOON alt als nw tot f 100. Te bevr. Stadhouen wasmach. (Miele) met derstr. 7, Heerlen.
wringer als nw. Tel. 04445-6874.

10-deligie

TE HUUR

GEVR.
KEUKENMACHINE.
Ook ruilen tegen goede
bandrecorder. J. Krynen, Te huur glevr. 2 4 3 riante
Kasperenstr. 106, Kerkrade-r VILLA"s of bungalows voor
West.
hoger stafpersoneel Afcent
Te k. AQUARIUM, geheel met c.v., 4 slpk., ligbad en
compl. m. ombouw 100x40x40. garage. Br. ond. no S-147 DD
Sittaird.
Talmastr. 44, Heerlen.
"
Braun

Te huur «evr. WOONHUIS Drs. Ruijters, Nieuwstraat 2,
gem. Kerkrade. Prijs
nabij Markt, Sittard. telef.
geen bezwaar. Br. o. no. D
04490—5976.
699 b.d.
Wij zijn gestart met de bouw
en verkoop van betere 3 en
4 sl.k. WONINGEN bij TrichHUIZEN
terweg Amstenraderveld gemeente 'leerlen. Zeer gunRuim
3200 m 2 BOUW- stige ligging t.o v. Heerlen.
GROND in Valkenburg, 1 Brunssum, Sittard, Treebeek
km van centrum. Br. bur. etc. Prijzen v.a. f 48.650 Max
premie f 7.936,50. Maand, last
D 698 b.d.
v.a. f 239,34 (30 jr.) Vrije afl
Te koop zijnde NIEUWB.- Makelaardij Hendriks HeerWONINGEN zowel als be- len, tel. 14315.
staande panden vindt U in
de „Woning-Wijzer", welke Te k. mooi oud BOERDEU op aanvraag kosteloos RIJTJE kort bij Sittard en
wordt toegezonden door Ma- Geleen ln dorp a.d. Maas.
kelaarskantoor Drs. G. H. J. Vraagprijs f 19.000. Te bevr.
Ruyters, Nieuwstraat 2, Sit- Rijksweg 9, Linne
tard, tel 04490-5976.
Te k. in binnenst. Sittard
MIDDENST.WONINGEN m. ouder, doch degel. WOONgarage in aanbouw of nog te HUIS, zonder tuin. Vraagpr.
bouwen, te koop, o.a. in f 14.000.- Tel. 04746-2203.
Bunde, Geleen, Klimmente k. op eerste
Ransdaal. Stem, Ulestraten Valkenburg:
en Urmond. Hoge rijksbijdr. stand gel. PENSIONPAND in
Vrijbl. inlichtingen verstrekt vol bedrijf, goed geoutilleerd
en onderhouden. Inl. G. M. H.
Mak.kant. Lindelauf, Calden- Pröpper,
Makelaar in onr.
14
te
Voerendaalbornstraat
goed, lid n.b.m. Maastricht,
Kunrade. tel. 04446—1579
tel. 04400-112127.
Geleen bij centr. te k. mod. Schaesberg.
Riant vrijstaand
vrijst. WONING m. tuin cv,
met
gairage,
garage 1963 gebouwd, direkt HERENHUIS
te aanv. f 40.000,— Br. o.no aangelegde tuin en automac.v. oliestook. Direct
G 2524 Limburgs Dagblad, tische
Vraagprijs
te aanvaarden.
Markt 3 Geleen.
f 65.000. Inl. Stienstra N.V.,
Vrijst. Tempsplein 26. Heerlen. Tel.
HOENSBROEK.
bwj.
woonhuis
1937 met 04440-12255.
naastgel. bouwterr. Gesch. T.k. HOEKHUIS met oprit
voor werkpl. of huis tegen en garage Mezenstraat 18 te
zijgevel op te bouwen, gel. Geleen.
*
nabij kerk St. J. Ev. te koop.
Dir. te aanv. Inl. Arch. v.d. Maastricht-Belfort. Mooi gel.
Berg Sr., Nieuwstr. 42 Be- HOEKHUIS m. cv.; 3 slpk.
spr. Beek, Heirstr. 49 van 5 Schaliedekkersdreef 78 Maastot 8 uur nam.
tricht, tel. 34459

Heer zoekt gem. KAMER of
in Hoensbroek. Br.
o. no. 2323 L.D. Hoensbroel

pension

Leerling HTS zoekt te Hrl.
redelijke KAMER met kook-

gelegenheid. Br. o. no. K 695

b.d.
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(ADVERTENTIE)

SCHRIJFBUREAUS

«

Koek, Kampstr. 62,

"

LindenheuVel-Geleen.
DIEPVRIEZERS aan groot- Uw
NAAIMACHINE defect?
handelsprijzen 200 1.-klst 423
gulden, 300 1.-kist f 555, ieder Bel direct de specialist D.
Veldman,
Heerlen, Emmamerk leverb. Esta, Ignis,
Bosch, Linde. Franko thuis. straat 22, tel. 04440—16100;
Jac. Kohlen n.v., Rijksweg Hoensbroek, Kouvenderstr.
104-112, tel. 3228 Sittard. * no. 68, telefoon 04448-3538;
Geleen, Raadhuisstraat 14,
Jac. Kohlen n.v. voor WAS- tel. 04494—6480.
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DIVERSENj
antenne
dire<> g

of

komt
5-pers. CARAVANS / 3195,-. SYNCRO
str. 122 Hoensbroeg^X;
Gemakkelijke betaling,
Bagagewagene vanaf 375,
T.V. of RADIO

mr.

APP^|.
Aauies^
V.-bedri^

Beek, te k. geriefelijke BUN- Houtbouw Übachs, Kerkra- defect? Bel 15484 en f
GALOW met c.v. bev.. hal, de-Vink. Zaterdags en zon- men direct.
1.-kamer, badk., 3 slpk. en i dags geop. 11-13, en van 15- derhoud van t.v.
g, #
y
gar. Pracht (achter)tuin op 17 uur. Tel. 04444—252.
Radio en T
*
het zuiden, leeg te aanvaaren Zn.,
Brammen
den. Inl. G. M. H. Pröpper CARAVANS en vouwwa- saustraat 26. HggEi^^J
Makelaar in onr. goed lid I gens, de nieuwste modellen
uitvoeringen Uw T.V. of
n.b.m. Maastricht, tel. 12137[ in verschillende
( 2495, met gesl.
reeds
v.a.
Onze technische
en 12127.
voortent. Tevens de groot- reert ieder merk
en "PjaM
Hulsberg. WOONHUIS met ste keuze in bagagewagens binnen 24 uur
tie-waarborg van »
i
n
vele
soorten
en
modellen
aangeleggairage en geheel
Financ. dir. Fa. Ed. van
de tuin. Bouwjaar 1965. Aan- met 10°/» karting Dassen,
Sta- venderstraat 47, üo^
Fr.
vaarding in overleg. Koop- geregeld.
's
6,
tionsstr.
Zontel. 04448—2179-___
Kerkraae.
prijs f 37.000. Inl. Stienstra
dags gesloten Tel. 5088.
j
*
Heeülen.
.Tempspl.
N.V.
26.
Uw MEUBELS
Tel. 04440-12255.
Cavalier CARAVAN reeds Ikleed, belt U
A
vanaf f 3692,- geremd Sport ina 6 uux. Wij kom* (
Te k. gevr. land- of HEREN- Tillemans showterr. Heeren- I blijvend bezoeken
HUIS in Z.L. m. 1 ha. grond. weg 338-route Heerlen-Bruns- ; nieuwste stalencoll.
Oud gebouw geen bezwaar. sum.
iderij en Woningin»^ {
Br. o. no. K 3535, Kerkrade.
AkerS^Kloprogge,
Gepensioneerd
ambtenaar Te k. 4 tot 5 persoons BUN- Kerkrade-West.__ _^--^
185.
GALOWTENT.
Moltzoekt in Zuid-Limburg een
ruime WONING te huur. weg 44 Kakert Schaesberg. ]Echtpaar, plm. 30
«F
ECHTPAAR
Huurprijs tot f 400,— per
Vakantie bij Den Haag. Op !dito
maand. Brieven onder no. 10 km afstand van Den Haag lige weekends door
>"
o.
1167 bureau dezer.
.ap terrein van historische gen. Br.
Simpelveld. Halfvrijstaande i boerderij te huur ZOMER- ]Nog enkele
woning met garage en ber- HUISJE met keuken voor 3 ]MACHINES te ko°P;.
ging. Bouwjaar 1963. Aan- 3f 4 personen. Huurprijs 75,- ]pers Heer, 04400-202»*..
vaarding in overleg. Koop- p. week mcl. water en licht. | gelrade 04492-759 :
.Inl. Stien- Direct aan goed viswater.
prijs f 36.000,
stra N.V., Tempsplein 26 te Nog vrij van 12 tot 26 juli Betaal
en na 9 augustus. Inlichtin- Ipr. v.
Heerlen. Tel. 04440-12255.
*».
gen
Huize
Nooirderbosch schikt v. export.
Bocholtz. WOONHUIS met Voorweg 228 Zoetermeer, tel. Geleen, tel.
cv. en garage. Bouwjaar '68. Ï1790-3151.
(GELDLENINGEN
2 maanden na koop te aanvaarden. Koopprijs
39.000.-. Te huur voor uw vacantie: Rijksambtenaren
ver- ]kulleren tot f
Inl. Stienstra N.V., Tempspl. KOOKTOESTELLEN,
26, Hrl. Tel. 04440-12255.
warming en licht. Gunstige doeleinden. Zeer
condities. Dabekausen, Ter- en aflossing. Geen
winselen, tel. 04445—3802. * |ten. Geen
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Ook u mevrouw kunt netjes | geregeld. Doorlopen
tot
gekleed gaan voor weinig i opend
4-pers. BUNGALOWTENT, 1 geld. Wij reinigen uw japon 's avonds. Kerkraden"
Molenberg
jr. oud, z.g.a.n. Demstr. 281 voor slechts
2,25. „AURO- 1 Heerlen
RA", Eikenderweg 109, Hrl. i 34440-11958.
tel. 2139, Hoensbroek.

’
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Nederland drinkt

—

de oorlog nog 's morgens zelf nU.jji_l
HEERLEN, juli De Nederland- mon
ad es maakten en die ze 's
se frisdrankfabrikanten zien de aan cafés probeerden te verkop
uit tot concerns met meef
toekomst zonnig tegemoet, ook al groeiden
zevenhonderd man personeel.
een
koetamelijk
jaar
zou het dit
le zomer blijven. De tijd dat de Bedrijven, die zelfis voor een weken
ge hittegolfperiode hun hand niet jn,.
consument zich alleen op de alomdraaien omdat hun produktie-caP^^
lerwarmste feestdagen in een uit- tedt, (zoals bij een van de g'^oO"
firma's in ons land) desnoods tot Vf
spanning een glaasje „prik" liet liter
per uur kan worden opgevoero.
inschenken is reeds lang voorbij.
EIGEN BRON
Gemiddeld drinkt iedere Nederlander jong of oud 43 liter frisbijvoorbeeld het Rijn*
drank per jaar. Tien maal zo veel Zelfs wanneer
vergiftigd zou zijn geweest.^,
als vlak na de oorlog. Hadden zo lang
publiek door de rantsoenering
het
zon dertig jaar geleden vrijwel het leidingwater aanzienlijk meer 8a j
alleen de restaurantbedrijven de se-limonade was gaan drinken, da"
toen zo populaire kogelflesjes in hadden de frisdrankfabrikanten
.
voorraad, nu haalt iedere huislang aan de vraag kunnen voldoenop
„
gemiddeld
vrouw
één gezinsfles meeste firma's beschikken nl.
per twee dagen in huis, wat vol- terrein over eigen waterbronnen en
gens statistici neerkomt op een ciale waterzuiveringsinstallaties.
fj
in rf
gemiddeld verbruik van een glas De frisdrankfabrikanten zouden w»
M
dergelijke noodsituatie alleen
per persoon per dag.
j,«l
de papieren weggooi-verpakking

GEMAKZUCHT

NIEUWE BOEKEN

geen
luxe meer en vooral door de opkomst
van de televisie niet langer een seizoenverfrissing. De gazeuses. vruchtenlimo■nades en up-dranken werden in een
paar jaar tijd de geduchte tegenspelers
van koffie en thee. Niemand neemt het
een huisvrouw meer kwalijk wanneer zij
tijdens een boeiende tv-uitzending
in
plaats van in de keuken koffie of thee
te zetten wat glazen frisdrank ronddeelt. Dankzij die gemakzucht, maakte'
de frisdrankindustrie de laatste jaren
een fabelachtige groei door. Eenmansbedrijfjes waarvan de bottelaars voor

Bij de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij Ad. M. C.
Stok te Den Haag zijn versche-

stond.

nen:
Het regent, het zegent door Leonhard
Huizinga. Een tropisch treurspel zonder tranen. Een regen van verhalen,
die in hun onderlinge samenhang één
bui vormen. Raak getekend en met
humor geschreven. Een verfrissende
ontspanning, humoristisch.

.

Ken uw paard door

H. Treffers. Een
handboek over paard en pony met
tientallen illustraties. Voor de zeer vele

paardenvnienden een waardevolle

hulp bij het beter gaan begrijpen van
hun geliefde, edele viervoeter. Men
kan er een rijke psychologische kennis uit opdoen vah het paard, van de
bewegingsleer kennis nemen en alles
te weten komen over de opleiding van
de ruiter en de africhting van het
paard. (Uit de Forum Boekerij van

dezelfde

uitgever.).

Jenny door Ada Cook Lewis. Een zedenroman uit 16e eeuws Londen, welke, ontdaan van historische romantiek,
de harde werkelijkheid naar voren

laat komen van het leven van een
vrouw, die de voor die tijd euvele
moed opbrengt zichzelf te willen zijn
en haar eigen weg wenst te volgen,
verlangend naar liefde en geborgenheid. Confideiïïies van een jonge
vrouw over haar diepste zieileroerselen en een scherp beeld van de man
in zijn grote verscheidenheid van karakter en levensopvatting in een tijd,

Mannen van het eerste uur door Stefan Oüvier. Onthullende en ontstellende roman, waarin een duidelijk historisch inzicht wordt gegeven over de
nazi-tijd van Duitsland, waarbij de
drijfveren, welke tot het ontstaan van
het Derde Rijk hebben geleid, scherp
worden ontleed. Op schokkende wijze
benadert de schrijver de onheilssfeer
in de nazi-tijd in Duitsland in alle

f

—p,

"1

OPROEP!

menselijkheid.
Het uur der beslissing door Taylor
Caldwell. Een strijd op leven en dood
binnen een familie-imperium. Derde
deel van de drie romans omvattende
familieroman over het levensverhaal
van de geslachten Barbour en Bouchard, twee familiemagnaten, die in
hun keiharde en koel berekendende
zakelijkheid het lot van miljoenen in
handen hielden en waarin tegelijk een
lange periode in de Amerikaanse industriële ontwikkeling tot leven komt.
(De voorgaande delen zijn: „De dynastie des doods" en „De slaven van
de macht" van dezelfde Amerikaanse

schrijfster.). In bovengenoemde (laatste, derde) roman zet de onderlinge
strijd om de macht zich voort tot de
tweede wereldoorlog en treden de geheime machinaties en speculaties naar
voren, waarbij de begrippen „vriend"
en „vijand" onbelangrijk zijn en uitsluitend het zakelijk belang preva-

leert. Temidden van vele familie-aspecten wordt een ontstellende blik
achter de schermen geboden van internationaal gekonkel en inzicht gegven van de onbelangrijkheid van het
lot der mensheid als het om miljoenenwinst gaat.

*^itff*'

duurdere weggooiverpakking
ven nu de vergiftiging van het BO
ter gelukkig toch niet op een n^L^K
ramp is uitgelopen, voeren de frisd .p
fabrikanten de kartonnen
o i_i^
met sinaasappellimonade en ohoc
melk alleen nog maar als een « r;<#'
artikel" voor vakantievierders en
nickers.
o&
de
frisdrankfabrikanten 6 tf
Toen

dr'e^

streeks 1956 door de
recreatie een gouden

T<VIJENIENR\RADE\>9
,^_»r^
Een speurtocht naar
nieuw muzikaal talent in
Limburg, in samenwerking met
RADIO LUXEMBURG.
Amateurs meldt u
op de 3e auditie
woensdag 16 juli a.s.

Kegelpaleis HEERLEN
vanlOtotGuur

Inlichtingen:
telefoon 04450-844

ZEGT HET VOORT!

I Brand E3]

toenemend
toekomst

\rf

hun produkten bij het huisgezin
weggelegd, lanceerden zij
e

eerst naast de kleine

(ADVERTENTIE)
waarin voor de vrouw geen recht be-

overgestapt, omdat alleen al vo°r w
omspoelen van de statiegeldflesjes
gelijks vele duizenden liters water
is.
&ï *
$
Zou men in een noodisituatie nu
ommezwaai van de flesjes ®* $F

"

Een frisdrankje is tegenwoordig

"

"

-

■

<

"

]

"

SKA

—

.

;

—

Wie beweert, dat hij zijn totoformulier beter
invult omdat hij <$#&) rookt,
overdrijft natuurlijk sterk.
Wie echter beweert, dat (^iïjïï) een prima
halfzware shag is, heeft gelijk!
Of u er nu 13 of weer 7 goed hebt geraden,
steek een <^ji^) op,
dan róókt u in ieder geval voortreffelijk!

<:

"

,

met extra korting. Showter- I
rein a.d autoweg Heerlen. * T.V.

frisdrank dan
voor de oorlog

"

:

..

,i

Vrij.... dan 'n Knaus CARA- j
\ VAN
van Bastiaans. Thans

tien keer meer

-

'''
'

0.75 f|g||gj|||

0.95

14. Heerlen, telef. liefst

x

AUTOMATEN, koelkasten
31, Kerkraide-West te- gashaarden,
geisers,
olie- Alle soorten vloerbedekking
In ons modern ingericht sla- verstr.
GRATIS en vakkundig gelefoon
2679.
spec.
prijhaarden
alles
aan
hebben
nog
wij
gersbedrijf
■
legd. J. Miechielsen, Albert
zen.
door
heel
Levering
'
'
Limenergiek
plaats voor een
Gevr. METSELAARS, betonCuypstraat 87, tel. 17888.
burg.
Rijksweg
Noord
104SLAGER. Slagerij Jeu Lend- timmeriieden en handlangere.
»
-112,
Sittard,
tel. 3228.
Te koop GAZELLE RACEfers, Hoofdstraat 221, Hoens- Met spoed. Bouwbedrijf F. J.
broek, tel. 04448-2395
12 versn, Reynolds
* Sauren, Bhrensteinerstraat 36 Te k. gekeurde AARDBEIEN- FIETS
frame
22
Kerkrade.
inch overw. Camp.
in
PLANTEN
soorten.
Bestel mdt, event.
Brood- en BanketBAKKER
met tubewielen.
gevr. v. spoedige indiensttr. Gevr. net, betrouwbaar PER- tijdig. Graszoden voor gazons
Welterl. 47, Heerlen. Tel.
Broodfabriek „De Kroon", SOON v. 3 dag. in de week. en sportvelden, grote partij 14039.
eenruiters met teak. en vuHoofdstraat 10, Kerkrade. * Inl.: Stationsrijwielstalling te ren
lijsten. Kwekerijen G. Sa- BIOSCOOPSTOELEN te k.
Heerlen.
limans, Rijksweg 28-30
Gevr. STRIJKSTERS en 1.1.120 stuks in vaste rijen.
-strijksters. Aanmelden: Tex- HULP IN (DE HUISH. gevr. 1Baexem, tel 04748-284.
* Maastrichterlaan 80, Übach
„Mijnstreek" een paar halve dagm. Mevr.
tiel-industrie
over Worms.
T.I.M. Heerlen, Sittarderweg Haemens. Oranje Nassaustr. Te k. modieuze DAMESbetaling
KLEDING,
in
overno. 58, tel. 15341.
31. Heerlen
KERSEN te koop. Scheldeleg, geen informaties. Briev. str. 96 Beersdal,
Heerlen
Kledingind.
Klimy, Aker- HULP in de huishouding ge- iond. no. B 1601 L.D. Brunsstraat 20 Hoensbroek. vraagt vraagd 2 ochtenden per week sum.
T
k.
tweeling
Mutsaerts
ba* bywagen
NAAISTERS en leerling- flat in centrum Heerlen no.
d. blauw f 100,grootb.,
TV's,
Nieuwe
o.a.
naaisters. Tel. 04448—1083.
-tweeling wandelwagen f 35,G 698 bureau dezer.
Blaupunkt, nu v.a. / 499,—,
compleet f
Textielindustrie Mijnstreek Gevr. lste KAPSTER, geheel vanaf / 22,
per maan*1 -kleuterledikant
40,- tel. 04451-346
zelfst., loon f 155,- a
T.I.M. Heerlen vraagt KNIP165,- Van Stratum, Salmstr. 56-Wa
STERS,
Te koop aangeb. D. en H.
leerl. knipsters, per week, plus fooi. Salon A. (Geleen, tel. 04494—5159.
* sportf.
Geuter, Vereinsstr. 20, Aken
meisjes v.d. intekenafd.
vanaf f 50,-. J. fietT.V.'s
Partij
50,-,
v.a.
tien/
Aanmelden: dagelijks van ADMINISTRATEUR
sen vanaf f 30,-. Vouwf. 2
Belas250,
8.30-17.00 uur, Sittarderw. 58, tingconsulent heeft nog enke- ]tallen als nw voor
d. oud. f 120,- Grond, SchaesFa. van Voorst, Ganzeweide bergerstr. 51a, Terwinselen
Heerlen, tel. 15341
*
le avonden beschikbaar voor no. 48. Heerlerheide, tel. 04448
NAAISTERS
en leerling- het verzorgen van uw admi- no. 3879.
Te koop Etna BUZETKAnaaisters gevr. Belt u 04440- nistratie. Brieven onder nr
OHEL kolen oliehaard met
AARDAPPELS te k. bintjes tank Houdson
-19333. Wij komen dan bij u 699 van dit blad."
Heesberg 2g
consumptie en frites. L. a Heerlen.
thuis v. voll. inlichtingen. *
Neemt alle SLOOPWERK en 2ampo, Onderste Hof, MerMETSELAARS en betontim- verbouwingen, v.d. Hoorn,
4 KUIPSTOELEN en 1 samerlieden gevr. voor akkoord Vloedgraafstraat 45, Terwin- keibeek.
Dreessen,
lontafel! te k.
zo spoedig mogelijk. Onder- selen.
jBANDRECORDERS, Philips Prinsenstraat 25, Hoensbroek
aannemer T. L. Adams,
tel. 3073.
gevraagd van 299,— bij ons 183,— za.
Europalaan 167, Brunssum, VERKOOPSTER
Grundig Tfc 120 L van 330,— IMPERIAAL
voor
juwelierszaak
voor
di]
tel. 53594.
t k. aang. 2x
reet of later. Liefst met ver- ]bij ons 225, za. Philips van gebruikt. Binnenwerk
van
Voor uitbreiding van onze koopervaring. Br. onder no. 299,— bij ons 154,— za. Fi- hout. Prijs f 25,-.
Voor kl. en
nanciering v.a. / 9, p. mnd.
produktie hebben wij nog K 3537 L.D. Kerkrade.
! Van Stratum. Salmstr. 56-56 a mid. klaswagens. Noltskuienkele gerout. NAAISTERS
» lenstr. 13, Eygelshoven. Telef.
nodig. Ook kunnen leerling- Juwelierszaak vraagt nette i Geleen, tel. 04494—5159.
287.
JONGEMAN,
die
opgeleid
naaisters geplaatst worden.
Uw
TV
stuk?
Geen
nood.
Bel
repaworden of kleine
Aanm. dag. bij: Confectie- wil
van STRATUM, Geleen, tel. Gaat U trouwen of verhuiatelier F. Meyer, Heerler- raties te verrichten en in de 04494—5159. Rep. van alle zen? Rechtstreekse levering
verkoop te helpen. Voor dibaan 229. Hrln.
van MEUBELS en vloerbereet of later. Br. onder no. K merken TV, radio aan huis. dekking via de groothandel.
prijsopgaaf.
Gevr. LEERL. VERKOOP- 3536 LD Kerkrade.
Betaling kan geschieden tot
* Vooraf
STER Boek -f kantoorboekgevr. net Te k. antieke KASTEN, 36 maanden. Kerkraderweg
handel Herpers, Kouvender- Voor terstond
huiskamers, ladenkastjes enz. 164, Heerlen. Molenberg. Tel.
straat 13 Hoensbroek. Telef. MEISJE boven 16 j. als hulp Smeijsters, Tunnelstraat 18, 04440-11598.
huishouding.
Hoog
loon
in
de
2324.
* Persoonlijk melden. H. Oter- Geleen, tel. 5713.
MEUBELS. Tot f 6000,- bsGevr. LEERLING ZETTER mans, Natuurbad 49 Valkerv- Gebruikte TV's vanaf / 65
schikbaar om uw huis ln te
Drukkerij Herpers Kouven- burg.
Van Stratum, Salmstr. 56-56 a richten. Aflossing tot 36
derstraat 13 Hoensbroek tel.
» maanden. Levering uitsluiWij vragen voor direct net Geleen, tel. 04494—5159.
2324.
WINKELMEISJE. Plm. 16 jr. ;KANTELDEUREN. F. Stra- tend via erkende groothanGevr. le DAMESKAPSTER 5 dgs werkweek. Levensimid- ten, Tenelenweg 8-10, Voe- delaren met eerlijke en lage
164
voor direct, hoog loon plus delenibedr. Vogelsang, Molt- rendaal, tel. 04446—1387.
» prijzen. Kerkraderweg
Heerlen-Molenberg. Telefoon
provisie.
Dameskapsalon weg 39 Schaesberg, tel. 1473»
„Emile", Dorpstr. 36A, Heer, 04443.
]BETONMOLENS 100 liter, 04440-11598.
275,—,
tel. 27857 en/of 22118.
:
Lescher en Olympia
vloerbedekking
TUINMAN gevr. gepensio- ( excl. franco huis. F. Straten, MEUBELS,
le KAPSTER gevr. Kapsalon neerde voor 2 en 3 dagen ki Tenelenweg 8-10. Voerendaal en electro art. Alles op een
Rijnders, Kerkstr. 7 Bruris- de week. Tel. 04494-5307.
rekening en tegen groothantel. 04446—1387.
delsprijs. Maak gebruik van
sum, tel. 51625.
* Voor dir. gevr. DIENST- TELEVISIES pr. spelend v.a. onze
zeer gemakkelijke betaNette NAAISTERS vinden bij MIEISJE van maandag t.m. ]f 65, zeer grote sort. w.o. de lingsregeling
namelijk tot 36
Rifi een prettige werksfeer vrijdag. Aanmelden Kegelpa- nieuwste modellen, garantie
maanden.
Kerkraderw.
164
hoog
en
loon, vervoer van en leis Knarren, Emmastr. 7A, ien inruil. Geel, Grasbroeker- Heerlen Molenberg. Telef.
naar station. Rifi Couture, Hrl.
weg
25,
Heerlen,
i
tel. 04440- 04440-11598
Kissel 11, Heerlen, tel. 04440Wie is genegen voor plm. 2 -13760.
-no. 11042.
Te koop GASSTEL 3 pits
mnd MOEDER (v. gezondh. 1Partij nieuwe T.V.'s groot- Franciscanerstr. 17, BleijerNAAIgehuwde
Ervaren
in btland) in kl. gez. te ver- beeld, alle zenders nu f 445. heide.
STERS kunnen in ons ate- vangen? Met mog. bni egr. ]1Fa.
v. Voorst, Ganzeweide 48»
lier een hoog loon verdienen, vangen? Met mog. v. btl. 1H'heide
tel. 04448-3879.
Te k. BRUIDSJAPON met
werktijden in overleg te inbegr. vakantie. Telef. 04448
toebeh. lang model, maat 42.
regelen. Confectiefabriek H.
Carry Te bevr.,
Weekreclame
Cash
and
no. 3313.
na 6 uur. HertoMeulenberg CV., HeerlenseLuxe VOLAUTOMAAT f 795 genlaan 477, Kerkrade.
*
weg 145 Schaesberg (Leen- Nette r,k. HUISHOUDSTER tnu f 395; A.E.G. Turnagevr. 1 iefst voor dag en imaat f 945 nu f 670; Edy
hof), teL 04443—3210.
nacht. Brieven ondier no. P. ivolautomaat f 795 nu f 495.
TE KOOP GEVR.
1Bezoekt onze grote koelkasVoor ons overhemdenatelier 2625 Spek'heide.
vragen wij
NAAISTERS, WINKELMEISJE gevraagd, ten show. Luxe koelkast 135
leerl. naaisters en enige Levensmiddelen- en textiel- ltr inh. nu f 170; Zanuszi Te k. gevr. MOD. MEUBELS,
koelkast f 295 nu f 175; Dubmeisjes voor de strijkafd. zaak,
,De Spair", G. J. Dols, jbel deurs koelkast 285 ltr. inh. radio, babyoommode, bedje,
Hoog loon en event. reiskosBarbaxastr. 135 Palemig- f 795 nu f 515; Telefunken karpet, boeken, alle kleintenvergoeding. Inl. Confectie- St.
goed, ook restanten winkelHeerlen.
stereo radio combo nu f 495 opruimimg.
CV.,
atelier H. Meulenberg
Br. met prijs aan
nu
f
95.
Cash
and
Stofzuigers
Heerlenseweg 145 Schaesberg HULP in de huishouding,
Bloemenmarkt
8 Geleen, tel.
Bazar,
Kerkstr.
Carry
Kleine
(Leenhof), tel. 04443—3210.
voor 3 tot 4 halve dagen per
2760.
tel.
52739.»
*
week. Debetslaan 40, Nieu- j306-308. Brunssum.
Gevr. nette meisjes als NAAI- wenhagen.
* ]MEUBELEN rechtstreeks van
STERS. Hoog loon, goede
nette DAMES voor het fabriek in 18X betalen zonTE HUUR AANGEB.
voorzieningen. Confectieate- Gevr.
van kantoorge- der rente. Bij contante betaonderhoud
lier J. Rasch. Aanm. Sittar- bouwen te
korting. Inruil van
ling
15*/
i
Werktijd
Heerlen.
derweg 58 Heerlen en Klein dag.
van 9-17 u. en 17.30- uw oude meubelen mogelijk. Te huur WASMACHINE
Graverstr. 197, Kerkrade. ♦ 20.30 u. Hoog loon en goede Postbus 71 Hoensbroek.
vanaf / 1.75 p. wk. Akerstr.
no. 100, H'broek, tel. 2333. *
sociale voorzieningen. Mei„InternatioGerenomm. chemisch reinri- den kantoor Hago Sittairder- BULLDOZER
gingsbedrijtf met uitsluitend weg 10 of schriftelijk Post- naal" TD 9 198Smet cabine KANTOORRUIMTE 10 x 7,5
Laad- meter met toilet, keukentje
en 12SJ ltr. 4 in 1
kwaliteitswerk vraagt in ge- bus 94, Heerlen.
jschop, na revisie voor
12000 en halletje in centrum Heerheel Limburg WINKELPAN*
DEN gescfailkrt als filiaal. Te- Jong MEISJE gevr. als hulp i nog geen 1000 draaiuren. len, huurprijs f 187 per mnd.
17000, evtl. fi- Tel. 04440-17070.
vens vertegenwoordigers v. in de huish. bij 2 kl. kind. ]Koopprijs
ophaaldienat. Ook met eigen v. hele of halve dagen. Mevr. inanc. Inruil v. lichtere mog.
M. Meessen, Oude Heerlener- SPUITCABINE te huur t 25
vervoermiddel. Hoge provisie Teunissen Ververstr. 10, bij 1weg
1, Sittard-Leyenbroek, per dag. Ridderhoenstraat 182
Tel. \
gegarandeerd. Br. and. no. ambachtschool, Hrl.
1210 R Te bevr. na 6 uur. *'.Tel. 3416.
1161 bur. riteer.
* tel. W53 Hoensbroek

—

KLEDING

Shepperd BILJART te koop
RUILEN
i.v.m. opheffing bedrijf, 2.10
1.10 m. Dorpstr. 12, Baexem,
tel. 04748—279.
Te
ruil
EENGEZINSWOTe k. grote antieke KAST NING met douche-cel. Huur
St. Jozefstr. 13, H'broek
/ 45,- te ruil tegen eengezinswoning met tuin. Huur

tel. 1438.
BANKSTELLEN in draion,
stof of skai beslist goedk. inruil en gem. betal. Koek,
Kampstr. 62, LindenheuvelGeleen, tel. 3412.
Te k. nwe AARDAPPELEN
25 cent per kg. Aardbeien
f 1,25 per kg. Kersen. Timmermans, Julianastr. 15, te
Merkelbeek, tel. 04492-430

0.95

"

& Roosen
minium jalouzieën. Termijn- 's
sedert 1884. Heerlen.
betaling te regelen. Geheim- N.V
houding verzekerd. Postbus tel. 04440-17882 of 04449-51678*
no. 186, Geleen
*

Übachsberg,

||t-fWi||

— ’

delijkse huurprijs. Altijd op-

Te k. aangeb. VERSTERKER
50-75 Watt, gebr. overgordijnen en stoelen, fritessnijmachine. Bergseweg no. 6 te

groot pak
yan 094 voor

ZEER FIJN

yQQr

j-^ 1 1 1 1 J«, 3
k^^L^li^MM
|JT|HTTTf IJN 41

KOEKEN

17,50 Te huur gevr. per 1 oktober BOERDERIJTJES. Voor div. Geleen te k. riante WONING
AUTO'S te huur vanaf
per. dag. Diverse merken. a.s. gestoffeerde FLAT of relaties zoeken wij boerde- met cv., woonk. met parket,
Ook VW-busjes.
Autover- iets derg. met CV, 3 sik. in rijtjes. Slechte staat van 3 slaapk., badkam. met 2e
huur P. M. Auckel, Nieuwen- Heerlen of diir. omg. voor de onderhoud geen bezwaar. toilet, gr. garage en tuin. Inl.
hagerheidestraat Waubach.
tijd van 2% j. Br. o. no. B Uw aanbiedingen schriftelijk G. M. H. Pröpper, Makelaar
of mondeling gaarne te rich- in onr. goed, lid n.b.m. MaasVerhuur GELEGENHEIDS- 1608 L.D. Brunssum.
ten aan Makelaarskantoor tricht. tel. 12127.
Haenen,

denheuvel-Geleen, tel. 2760. zegbaar, altijd recht van
*
Nieuwe MEUBELEN, vloer- koop, gratis reparatie en
bedekking, gordijnen, stalen onderhoud. Vandaag besteld,
meubelen, „Luxaflex" allu- morgen kijken. Bel dan (ook
avonds) Suyver

Te k. of te ruil

ERWT ES

gramspot

van

0.95

Huur nieuwe Philips-TELEKOOPJES voor nieuwe en VISIE met alle programma's
gebruikte MEUBELS,
het tegen aantrekkelijke maan8

C.V.-MATERIALEN v.
bouwers. De laagste prijzen
voor Nederl., volle garantie.
Giveg keur gasketels 16.000
kcal f 575, 21.000 kcal. f 659,
25.200 kcal f 807 luxe uitvoering. Alle merken ketels
radiatoren kranen enz. Jac.
Brumis- Kohlen n.v., Rijksweg-Nrd. Partij
104-112, tel. 3228, Sittard. * koopje.
zelf-

PUDDING

50

4 p<j|<ken

NIEUWB.- Voor terstond gevr. WERK-

Net DAGMEISJE gevraagd. Treebeek N.V., Trichterweg
Taveerne ,'t Luifeltje', Markt 137 te Treebeek. Na 19.00 u.
no. 38, Geleen, tel. 2098.
* bij Dhr. W. Maessen, hoofd38 Stem,
Wegens uitbreiding van de uitvoerder, Heerstr.
Faems,
uitvoerder,
productie hebben wij nog dhr.
Schaesberg,
NAAISTERS, Prinsenstr. 7,
plaats

»"»«

0.45

DOP-

OPLOSKOFFIE

INSTANT

BOSPEEN
per bos

Aanm. tussen STUDENTEN tm.. 16
AANGEB. BETREKK. SCHILDERS.
8.30 en 17.30 uur op kantoor 1 sept. Persoonlijk

WERKSTUDENTE gevr. beslist 18 jaar, voor souvenirszaak, juli, aug.; hoog loon.
M. Hendriks en Zn., Grendelplein 18, Valkenburg, tel.
04406-2485
Nette MEISJES Kunnen geplaatst worden, hoog loon.
Werkw. van 5 dgn. Wasserij
Karreman. Pescistraat no. 28

4
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Maastrichtse

jongelui in de Caestert aan dood

"5

ontsnapt

Mergelgrot ingestort
tijdens crosswedstrijd
MAASTRICHT, 14 juli

—

Enkele Maastrichtse jongelui, die zich al
enige tijd in de mergelgrotten bij de Belgische Caestert wagen om er
met brommers en auto's onderling crosswedstrijden te houden, zijn
zaterdagavond aan de dood ontsnapt toen een gedeelte van deze
grotten

instortte.

Dergelijke crosswedstrijden wei-den tot
voor kort ook gehouden in de grotten
van de Zonneberg in Maastricht. Omdat
hier echter de laatste weken grote beschadigingen zijn aangericht, wordt de
jeugd er nu zo goed mogelijk geweerd
De jongens en meisjes hebben hun actinterrein nu verlegd naar Belgisch
grondgebied.

Op de

foto:

De ingang tot de grotten van Caestert is levensgevaarlijk, aangezien er
voortdurend instortingsgevaar dreigt.

In de grotten zelf vinden doorlopend
instortingen

plaats.

Evenals de Maastrichtse Zonneberg zijn
deze motten van de Caestert vrij toegankelijk. De grotten van de Zonneberg
kunnen weliswaar worden afgesloten,
maar de sloten werden vrijwel dagelijks
vernield. De toegang tot de Belgische
grotten, eigendom van de C.8.R., ia
evenwel onbelemmerd, ofschoon dezt
grotten levensgevaarlijk zijn voor iedereen die zich erin waagt. Dit gevaar is
nog groter geworden sinds over het plateau een weg is aangelegd waarovei
zware vrachtauto's de mergel die wordt
gewonnen bij het verbreden van het Albertkanaal naar de Enci Krengen. Tengevolge van dit zware transport zijn
vele rotsformaties uit hun verband getrild en er vinden dan óok regelmatig
instortingen plaats.

Man (62) ernstig
gewond bij oversteken

—

14 juli
De 62-jarige
M. uit Boirgharen is ernstig gewond opgenomen in het ziekenhuis. Toen hij
fietsend de Middenstraat in zijn woonplaats overstak werd hij door een motorrijwiel bestuurd door B. uit Borgharen gegrepen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag om kwart voor twee.
Op precies hetzelfde tijdstip sloeg de
jeugdige bromfietser K. , uit Heugem
met zijn voertuig tegen een lichtmast
in de Boyenstraat in Borgharen. Hij
werd licht gewend.

BORGHAREN.

Brandweer
redt pony
uit moeras
—

VENLO, 14 juli
In de omgeving van
het „Zwarte Water" heeft een jeugdige
pony-ruiter

een

angstig avontuur

be-

leefd, toen zijn viervoeter in het moeras wegzakte.
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.J
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W. v. Rengs Horst (jeugd) „Kaïtincha"
eig. gebr. Willems Heijen en „Lisa"
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- HEERLEN

Het was geen gemakkelijk karwei om
de pony te bevrijden, omdat de brandweer door de gesteldheid van d« bodem niet met een takelwagen in de
buurt kon komen.
Nadat singels om de pony waren ge
legd kon men tenslotte met een door
boomstammen geïmproviseerde takel
het dier uit het moeras lichten en weer
met zijn benen op vaste bodem zetten.
De pony had ogenschijnlijk geen nadelige gevolgen van «tit hachelijke avon-

ondervonden.

nen Nederlandse

autoriteiten niet in-

grijpen. Het Belgische C.B.R. dat deze
grotten in eigendom heeft, zegt er weinig heil in te zien de grotten af te
sluiten, aangezien de toegangen toch
steeds weer worden geforceerd. Enige
doeltreffende remedie is de toegangen
met behulp van dynamiet te laten instorten, zoals dat vorig jaar door de
genie van het Nederlandse leger op enkele gevaarlijke plaatsen op Maastrichts
grondgebied is gebeurd.

—

situatie sinas enige jaren zo is, aat ac
RoosteROOSTEREN, 14 juli
gemeenten financieel gezien aan banden
worden gelegd en dat elders, met name
" ren heeft weer een burgemeester.
op provinciaal en rijksniveau, een beHoewel de heer A. G. J. van Goeslissing wordt genomen over de urgentie
die
functie van gemeentelijke zaken. Tevens merkte
them al vanaf 1 juli in
hij op dat in het gemeentebeleid van
werkzaam is, kreeg hij pas zaterhet aanwezige natuurschoon
dag de ambtsketen omgehangen. Roosteren
en de gunstige ligging aan een auto- en
Voor die gebeurtenis is de hele een waterweg belangrijke factoren zijn.
bevolking op de been gekomen.
Zelfs winkeliers sloten hun zaken Club
Bij een aanrijHEERLEN. 14 juli
ding op de Molenberglaan te Heerlen. om het feest mee te kunnen maken.
.Jistermiddag, werd de 17-jarige bromNadat de bijzondere raadsvergadering
1"

Bromfietser (17)
zwaar gewond

—

Hulsberg ernstig gehersenletsel moest hij

fietser P. M. uit
tvond. Met zwaar
in het ziekenhuis te Heerlen worden
spgenomen. De bromfietser, komende
ait de Sint-Franciscusweg verleende
'een voorrang. Zijn 12-jarige duopassajjier, kon na behandeling in het ziekenhuis huiswaarts gaan.

Bij een aanrijding op de Heerlerbaan,
zaterdagavond rond acht uur, tussen

een VW en een Mercedes, werden vier
personen licht gewond. Ze

moesten

in

het ziekenhuis worden behandeld. Bei
de auto's werden vrijwel geheel ver
nield. Het ongeluk gebeurde terwijl da

VW links afsloeg.
Een vijf- en-deriigjarige

Marokkaan,
die vrijdagnacht tegen een stilstaande
auto reed, kon, nadat hij er vandoo'
was gegaan door een politiepatrouille
worden opgepikt. De man bïeek verzekerd te zijn.

Sigarettenautomaat
in bios leeggehaald

—

HEERLEN, 14 juli
In het weekeinde
■«'erden uit een Heerlense bioscoop 110
pakjes sigareitten gestolen uit een automaat. De politie kon nog niet nagaan
hoe de inbreker binnen is gekomen.
Bij een controle zaterdagavond werd de
32-jarige J. B. uit Simpelveld aangehou
den. De man had kort tevoren 'n brommer gestolen op de Akerstraat-Noor^
De eigenaar van -de bromfiets krec^
zijn voertuig terug nog voordat hij ioU
van de diefstal had gemerkt.

half drie verzamelden de verenigingen zich op de markt en een groot aantal
belangstellenden aan de rand van het
dorp bij de oprit naar de Julianabrug
waar de nieuwe burgemeester zijn nieuwe ambtsterrein officieel zou betreden.
Tegelijkertijd bereikten de burgemeester en het défilé het ontmoetingspunt,
waar voorzitter P. Pustjens van het ontvangstcomité de heer Van Goethem welkom heette en mevrouw Van Goethem
bloemen kreeg aangeboden.
Gezeten in een open landauer maakte
het burgemeestersgezin zijn intrede in
het dorp naar zaal Spee waar in een bijzondere openbare raadsvergadering de
installatie zou gebeuren. Voor het zover
was brachten de schutterij en De Maasoever voor zaal Spee 'n muziekhulde. De
heer Van Goethem zei dat een bloeiend
verenigingsleven bij uitstek het middel
is voor het kweken van eensgezindheid
en ware burgerzin.
Hij merkte op dat de verenigingen op
zijn volledige steun en medewerking
kunnen rekenen.
De harmoniezaal was niet groot genoeg
om alle belangstellenden te bevatten
toen waarnemend gemeentesecretaris
Ophelders de benoeming voorlas. Locoburgemeester Niessen hing de burgemeester de ambtsketen om nadat hij een
samenvatting had gegeven van de wen.
sen, die in Roosteren leven. Daarbij
noemde hij oiidermeer de gasvoorziening, de verbindingen met andere plaatsen en de bouw van woningen en scholen.
In zijn antwoord ging burgemeester Van
Goethem in op de financiële toestaand
van de gemeenten. Hij merkte op dat de
Om

door de kersverse burgemeester was besloten heette burgemeester Prick van
Schaesberg Roosterens burgervader wel_
kom in de burgemeestersclub van Midden-Limburg en burgemeester Van Banning van Geleen deed hetzelfde voor de
burgemeestersclub van de Westelijke
Mijnstreek. Na de druk bezochte receptie reikte burgemeester Van Goethem de
prijzen uit voor de lopers van de avondvierdaagse. De avond vierden de inwoners van Roosteren op de dansvloer.

Ir H.V.J. Vliegen
nieuwe directeur
NV Waterleiding

—

MAASTRICHT, 14 juli
Als opvolger
van ir. G. Groutars, aan wie per 1 ja-

nuari 1970 op diens verzoek eervol ontslag is verleend, is tot directeur van de
N.V. Waterleiding Maatschappij voor
«iuid-Llmburg benoemd ir. H. V. J. Vliegen. De heer Vliegen werd op 22 april
*933 in Eysden geboren. In 1954 behaalde hij aan het Stedelijk Lyceum te
Maastricht zijn diploma gymnasium-B.
Het ingenieursdiploma behaalde hij in
1960 aan de Rheinisch.Westlandische
Technische Hochschule te Aken. In 1961
trad hij in dienst van de Waterleiding
Mij. Twee jaar geleden volgde zijn aanstelling tot hoofdingenieur -an deze
maatschappij.

vernietigt één hagelstorm of een driftige windvlaag de schone beloften.
Ondanks het grote risico verbonden
aan de uiterst kwetsbare teelt blijft
■mijn hart toch verbonden aan de kersen. Als het 'ukt kunnen »v^ «ok «preken van een gouden regen".

SRONSV4LD, 14 juli

—

De kersentee-

rs in Zuid-Limburg hopen deze keer
liet, dat na veel regen sterke zonneichijn gaat komen. „Als dit wel ge>ach, directeur van de coöperatieve
zegt
>eurt",
de heer G. Fram.
feilingen in
Gronsveld en Bunde",
,wordt het een ramp voor de late keren. Het weer moet geleidelijk verbeeren, dan is er nog een goede kans
lat de kostbare Gascogners en nog
:ostbaarder Hedelfingers voor een
.root deel gered en geplukt kunnen
vorden. Als de zon echter gaat ste;en hoeven de ladders niet te worden
ipgezet. Dan blijft er voor rond een
niljoen gulden aan de bomen hanten". De heer Frambach, die öijna
;lke dag als de nood aan het fruit is,
nspectietochten maakt in de Zuidlimlurgse boomgaarden, meent dat
bij
■edelijke
weersomstandigheden
de
>ogst aan Hedelfinger tu»»en 250.000
■n 300.000 kilo zal liggen.

Gouden regen
C

7

De heer Frambach houdt van dergeijke uitspraken. Van dergelijke mensen. „We mogen echter thans niet
spreken van een gouden regen, maai
van miezerige druppels die de kersen
nat houden en ze doen barsten. Al»
iet weer langzaam verbetert
ik zeg
iet nog eens
klaart het ook weer
de kersen. Dit ia in Parijs reeds geaeurd blijkbaar. De groothandelsprijs
van de Hedelfinger bedroeg op de
aachtveiling (donderdag op vrijdag) 6
gulden per kilo. Deze kersen worden
in doosjes met een inhoud van 1 ons
ïesorteerd en doen in de Parijse winkels 10 gulden per kilo. Zo hoog
zullen de prijzen hier niet worden.
Maar als weer en wind meeweTken
komt er ook nog een slordig dubbeltje
op de prijzen".

—

Hommeles
halen momenper kilo" zegt hij, terwijl ook voor Gascogners en Basterd
Dikke (het product voor kersekoek)
een behoorlijke prijs wordt neergeteld. Geen wonder dus dat vele telers elka morgen, middag en avond
met een oor op het radiotoestel hh
gen. Niet om het verslag van d*
tour, maar om de voorspellingen van
het KNMI te horen. De laatste dagen
lijn de oren van de telers gaan tuiten
van de regen en van de wind. Een
dergelijke regenperiode komt wel op
het meest ongeschikte moment. Een
week goed weer en de buit was
„De beste kwaliteiten

—

teel ruim f 3

binnen."
De meeste jaren is het hommeles met
de kersenoogst. De ene keer bevriest
de bloesem. Een ander maal slaat
de hagel de jonge vruchten kapot, terwijl
zooals op het ogenblik
de regen root ia bet (kersenleten tornt
«ooien.
Teler P. Houben uit Bemelen kan ei

—

*

ingeroepen.

het gevaarlijke terrein zich
grondgebied bevindt, kun-

"o Belgisch

door Wil Lebens

nog altijd op retour,
over een van de bes-

werkelijk met de neus in
tej^ter _mer 11»",
vertolkte voorzitttef ir- Q.8^ Se hetzooordeel
de an"
*t t> leden, van de CommissievanPaardenO» °Hvk
elanSen.
>'vê? k" erd beBl«ten met <«« narade

Nadat pogingen om het dier te bevrijden waren mislukt, doordat het paardje steeds verder wegzakte en tot aan
zijn nek in de drassige bodem verdween werd de hulp van de brandweer

Aangezien

Kersentelers dromen van gouden regen

gsPlaa'tsen vlak voor de grote

,w
jW«üfte

i

tuur

1" nat

Ursen. Baarlo toonde zater$ z^r vnteres,sianlte
modellen, die

Pogingen om het dier weer op vastere
bodem te brengen hadden een averechtse uitwerking want het dier zakte
steeds verder weg in de drassige bodem.
Het ongeluk gebeurde, toen de jeugdige ruiter in het hem onbekende terrein
plotseling tijdens een rijtoertje in het
moeras terecht kwam. De ruiter kon
zich in veiligheid stellen, doch de pony
bleef in het moeras steiken.

Dynamiet

Heel Roosteren op de
been voor installatie
nieuwe burgemeester

—

Scheurtjes
Directeur Frambach en de telers van
Morellen (zure kersen) waren donderdag uiterst tevreden toen dit produkt
bij blokverkoop een prijs opbracht,
die schommelde tussen f 1,40 en f 1,50
per kg. Vorig jaar was de geldelijke
vergoeding f 1,13 per kilo. Bij hun on-

derzoek naar de toestand van de kersen waren beide insiders tot een

van meepraten. In de prachtige kersengaarden, met bomen die de takken
dragen tot op de grond hangt een
fortuin aan Bruine Spaanse en Hedelflnger. Elke bui die zich boven Bemelen ontlast, betekent voor deze nijvere en kundige teler een grote schadepost. „Het begon maandag met die

felle storm", zegt

de heer Houben.
„De nijdige rukken brachten de takken in beweging en ze zwiepten net
als een carrousel. De kersen vlogen
over de grond". Ze vormen nog een
tapijt in rood en zwart op de doorweekte weidegrond.
„Een duur tapijt van enkele duizenden

guldens

,

merkwaardige
meent

de

heer

Frambach.

die boom na boom grondig inspcteert.
Er staan exemplaren die een zoete
last van f 1000 dragen. „Het is vaak
'n enkele minuten gebeurd", vertelt
de heer Houben. „Zo reken je nog op
een volle oogst van enkele honderden
kilo's per boom en een ogenblik latei

vaststelling gekomen.

Bij de dikke Spaanse Bruine (kersen
als pruimen) was de meeste regenschade aangericht bij de rijpe exemplaren. De Hedelfinger (de prins der
kersen)
vertoonde een omgekeerd

beeld. Vooral de rijpe kersen waren
nog in goede staat van gezondheid,
terwijl de rode en rosé exemplaren
scheurtjes vertoonden.

A. van Goethem
wil volk laten
delen in de

aardgasrijkdom
—

In zijn maiROOSTEREN. 14 juli
denspeech heeft de nieuwe burgemeester van Roosteren, de heer A. G.
J. van Goethem enige aandacht besteed aan de gasvoorziecüng in Roosteren. Diverse plaatsen in Limburg
zijn verstoken van aardgas omdat zij
liggen in de zogenaamde „onrendabele
gebieden". Om daar toch aardgas te
krijgen moet de betreffende gemeente
een aanzienlijke geldelijke bijdrage leveren, iets wat voor de gemeenten,
gezien hun financiële toestand vaak
een onmogelijkheid is. „Waarom moet
die bijdrage zo hoog zijn", verzuchtte
de burgervader. „Het aardgas wordt
in eigen land gewonnen. Is het onmogelijk om mot de winsten, die met het

aardgas gemaakt

worden een fonds

ta

vormen of een bijdrageregeling zoals
ls gebeurd voor water- en electriciteitsaansluitlngen? Hebben onze inwoners in dez» tijd en in deze maatschappij geen aanspraak om mee te
ielen in gezamenlijke rijkdommen?"

Blaaskapel
Kerkrade

kampioen in
Grevenbicht
—

Blaaskapel
14 juli
de Kaiserjager uit Kerkrade is kampioen geworden van het blaaskapellenconcours dat zaterdag in het kader van
de viering van het 105-jarig bestaansfeest van de Kon. Harmonie Aurora in
Grevènbicht is gehouden. De Kerkraadse muzikantien vergaarden in de A-afdeling 133 punten. Dit concours alsmede
het zondag gehouden internationale muziektreffen van elf korpsen zijn ware
hoogtepunten geworden in deze viering.
Ronduit een financiële sof was het optreden van de beatgroep Living Blues
GREVÈNBICHT,

op vrijdagavond.
In het kader van het 105-jarig bestaan
werden ook enkele jubilarissen gehuldigd en voorzien van bondsinsignes. Het
waren de heren Olivers 76 jaar lid,
Roelofs 70 jaar lid, Jennen 65 jaar lid,
Damen eveneens 65 jaar lid, Notermans
40 en H. Demandt 25 jaar lid. Zondagavond werd het muziektreffen besloten
met een concert van plaatsgenoot, de
harmonie St. Caecilia.
De uitslagen van het blaaskapellenconcours waren:
Afdeling B: Vlodrop 109,5 2e prijs, Maria-Hoop 120 le prijs, Grenzlandkapelle
Koningsbosch 119.5 le prijs, Reubelanders Obbicht 122,5 le prijs, Holzhacker
Muzikanten Berg aan de Maas 121 le
prijs, Amicitia Roggel 117 le prijs.
Afdeling A: Ohé en
Morgenster Heel 118
ger Kerkrade 133 le
van gehele concours,
130 le prijs.

Laak 119 le prijs,
le prijs, Kaiserjaprijs en kampioen
Bergkapel Merurn

Kind ernstig
gewond na
aanrijding
VENLO, 14 juli

—

Op de Beemdweg
te Wanssum ls zaterdagmorgen een 2jarig kind aangereden, dat met ernstige
verwondingen in het ziekenhuis te VenDe chauffeur
ray werd opgenomen.
van de vrachtwagen reed na de aanrijding door. Zijn identiteit is de rijks-

politie van de groep Horst, die de zaak
in onderzoek heeft, bekend.

Maandag M juli 1%9
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AUTO'S & MOTOREN

AUTOSHOP

Partij
gebruikte BANDEN
100 pet, 90 pet., 80 pet met
speciale pr. Balanceren en
uitlijnen. Ook zaterdag v.m.
open. J. Rouwette Klimmen
tel. 04405-286
*

Het adres voor het
onderhoud van uw auto.
NOBELSTRAAT 16

Voor een goede GEBRUIKTE
WAGEN naar Automobielbedrijf G. Bos N.V. Grasbroekerweg 28 Heerlen, tel. 04440-11444, Simca dealer. Wij bieden u aam: 1 Simca 1801 LS
1967, 1 Simca 1300 LS 1966,
1 VW 1600 L 1967. 1 VW 1300
1968, 1 Ford 12M Coupé 1965
1 Datsun bluebird 1966, 1 Daf
32 daffodil 1966, 1 Simca ISOO
GL 1965, 1 Citroen Ami 6
GC 1966. Bovaggarantie 10.000
km met een maximum van
drie maanden. Zaterdags geopend voor verkoop tot 18
uur.
*
Partij
gebruikte BANDEN
100 pet, 90 pot., 80 pet, met
speciale pr. Balanceren e^i
uitlijnen. Ook zaterdag v.m.
open. J. Rouwette Klimmen,
tel. 04405—286.
Te k witte PUCH weg. emigratie, 1 jr. oud, bandree, 1
jr. oud en bandjes. Rulkens,
Trichterweg 148, Treebeek.
*
VW bestel te k., goedkoop,
bwj. '62. Weustenraedstr. 98,
Hoensbroek.
Te k. MORRIS-Mini '68 kl.
groen, 4 nw. banden f 3750.
ledere deskundige keuring
toegest Europalaan 195 te
Brunssrum.
Koopje. Goed lopende DAF
600 mat reserve motor f 175.
DKW motorrijwiel 250 cc m.
verz. f 125. Past. SChattenstr. 114, Schaesberg.
Te k. 1967 BEL AIR 4 drs.
sedan V 8 283 c.i. motor m.
autom. versn., radio, kachel
f 6700. Paulus Potterstr. 6 te
Brunssum.
*
Te k. FIAT 500 bj. '61 nwe
banden, verz., bel. f 500. Heiveldstr. 95.
*

"

"

HEERLEN

'

tiakUf' tMt'

"

10 AUTORIJLESSEN
voor
f 47,50. Vervolg- en losse lessen f 7.50. Fonkelnwe VW's

gediplomeerd

*

Bl

Aanmeldings-

»

2839.

EXAM.

_^_______________E

VESTIGINGSWET

Mondelinge opleidingen Middenstandsexamen 1970; tex-

$£:

tielbrevet 1970: Kruideniers-

vakdiploma (levensmiddelen)

'

__■___!

*,x*%

;,_J"V" Jk.^- 3f
'■»

Bml

/ jfr

—

Waaifoort, Akerstraat 65b,

-

04400-13639.

"

Discrete AUTORIJLES (geen
naam op de wagen). Pers.
begel (steeds dezelfde leraar). Toch maar
47,50 per
10 volle lesuren (mcl. BTW).
Autorijsch. Humajo, Nobel-

’

■f'm

straat 20, Heerlen, tel. 04440-14019; Nieuwstraat 46, Waubach, tel. 04443-2979; Kerkrade, Zonstraat 9, tel. 04445-

I
|

-3659.

I
I

ÜBFnrgTriM

VKfcULalfclN

—^f****"'

LANDBOUW

aktieve°grippróf iel geeft
He*
ongeëvenaarde wegligging,

Te

len. Omdat wij geen informatie inwinnen bij Uw werkgever. Omdat wij geen eis
stellen dat U een eigen huis
moet bezitten. Omdat wij U
op prettige wijze adviseren.
Omdat wij alles binnen 24
uur geregeld hebben. Omdat
wij iedere dag tot 21 uur geopend zijn. Omdat wij geen
woorden hebben, maar daden. Kerkraderweg 164 Hrln.
Molenberg, of Vellen bellen
04440-11598.
*

II
V

"
■■■■■■^■■■■■■■■HHHHH^
ook op gladde wegen.

Autobanden
service

Oud papier en
D. VAN KRIEKEN en

lompenhandel

plasticbroekje

een

'

ANTENNEBOUW Bruis, dl,
d2, d3, nl en 2, b uhf 6 m. al
compleet geplaatst vanaf f 145
door geheel Limburg. Radio
Bruis, Jupiterstr. 50 Geleen

n

(§)

Locht 193, Kerkrade-W.
tel. 04445-3561

"

Hoppenbrouwers
v.h. v.d. Ham

telefoon 11984
bij de St. Pancratiuskerk
t.o. Wyers-passage.

Annie Feyge

Opl. A-ex. 2 jr.; B-ex. 1 jr;
naar maat. Bonthoeden,
MAVO 2 jr. Leiding leraar Ook
Nertscolliers.
Verhuur stola's
M.O. A en B. Inlichtingen en
aanmeldingen: Inst. Waai- Bontgameren Lokerstraat 30
foort, Heerlen, Akerstr. 65b,
Hommerterweg 30,
Maastricht. Battalaan 34.
tel. 3578

"

Hoensbroek.

In ons steeds groeiend bedrijf hebben wij volop

|^k

het bier waar Limburg trots op is!

2 stuks

118

plaats voor schoolverlatende

LTS'ers

ham"

—■

wederom belangrijk

geschrapte
uitgebreid en

dFw

wortel*
tjes

500 gratf

Voor deze funktie kunnen ook ongeschoolden in aanmerking komen, die tot
lasser kunnen worden opgeleid.

Door tarief en

68

NUTH

AUTOGEEN-LASSERS
ol

burgers
2 stuks

hebben ons produktie-apparaat
vragen nu

l

Zegt het voort!
En evenals straks in de pauze drinkt u natuurlijk
thuis ook dat kwaliteitsbier bij uitnemendheid

tartaar

NUTH
KATHAGEN 9-11, TEL. 1351
Fabriek van centr. verw. radiatoren

Wij

event. ploegendienst goede verdiensten.

39
verse |

Ongeschoolden

doperwtjes

voor diverse functies.

"

500 gram
Aanmelden dagelijks tussen 9 en 17 uur bij pers. chef.

STEVENS GELEEN...STEVENS' GELEEN STEVENS GELEEN

"VOOR MENSEN

MET (aanbouw)

59

KEUKEN WENSEN

EUROLINE
ROTTMANN

I
I

Showrooms
DAGELIJKS GEOPEND VAN 8.30-17.00 UUR
VAN 9.00-11.00 UUR
ZATERDAGS
OOK OP AFSPRAAK

STEVENS' BOUWMATERIALEN
MAURITSLAAN 111
GELEEN
telefoon 0 4494-5858 *

*

H

AANBOUW KEUKENS IN 5 TYPEN w.o.

'

"

_

biefstuk

&

KATHAGEN 9-11, TEL. 1351
Fabriek van centr. verw. radiatoren

EMMAPLEIN 11
HEERLEN

—

'

—

Gratis toegangsbewijzen vanaf 1 week vóór de voorstelling aan de zaal.Tijdens de voorstelling worden opnamen gemaakt door RADIO LUXEMBURG.

_

■HMMM

im

WIJ NODIGEN lEDEREEN UIT VOOR DEZ~
GROTE MUZIKALE SHOW.

I
P.

W

Kom eens praten met de personeelschef dagelijks tussen 9 en 17 uur.

j*THE SOUTH JAZZ BAND*|

van

m#

lasser.

GRATIS ENTREE!
Komt uw favorieten aanmoedigen!

jonge
hennen brengen de meeste
winst op. Ook uw adres voor
bruine eieren-legsters
en
daagse mestkuikens. Hou- tenverz. (echtp.), jaarpremie
Assurantiekant.
ben's Hoenderpark, Vaes- v.a. f 180.-.
Geurts,
H.
M.
Nieuwstr. 36,
»
rade-Nuth. tel. 04447—1284.

"

I

m

ES

Medewerking verleent het bekende orkest

GOEDE
ZONNEBRIL

W

178

te
WPlßßi^iw*>Z7,i^

Wij hebben voor U diverse mogelijkheden, b.v. perser, puntlasser, autogeen-

Wij komen in Heerlen op woensdag 16 juli ?
's-avonds om 8 uur in het Kegelpaleis
De beste amateurs die door de Jury
werden aangewezen treden hiervoor u op

"

:

*

ZN.

"

|

—

speurtocht naar muzikaal talent in Limburg:

A. KLEYNEN

dentia, Poststr. 36. Kerkrade,
tel. 04445-6543.
FINANCIERINGEN en P.L.
in een dag afgehand. Autoverz. v.a. f 136,-. Ambtenaren
tarief v.a. f 112.-. Ziektekos-

"

komen u vrijblijvend bezoeken met onze stalencollectie.
Jupiterstraat 50 Geleen, tele- Stoffeerderij J. v.d. Zwaag.
foon 2249.
48a Waubach
* Kantstraat
tel. 04443-2756.
*
Meubels STOFFEREN, 5 jr.
garantie. Uw meubels weer Bij
storingen of uitbreiding
als nieuw. Gemakk. betaling.
aan uw ELECTR INSTALnylontapijten
Alle bekende
direct te ontbieden.
tegen concurr. prijzen. Gratis LATIE
Install.bedrijf H. van Bramleggen. Fa. Savelsberg, Bosmen en Zn. 0.N.-straat 26.
straat 16, Kerkrade. tel. 04445 tel.
15484 Heerlen, telef. 2179
no. 2189.
Hoensbroek.
*
TV of ANTENNE defekt?
Fa. Webi komt direkt. ook BS zelfklevende LETTERS
's avonds. Tel. 04492-985 Am- Victor naamplaten, Klompstenrade.
* str. 8. Hrln., tel. 04440-162.:' »

samenwerking met
TM*NI^^DE*9
VS^ RADIO LUXEMBURG een grote

Garagebedrijf

b.g.g. 3318

\Si

Ë^Ê

MEUBELS STOFFEREN. Bel
of schrijf ons even en wij

Bierbrouwerij
j^6li^\ e
ÈrflüA
~:TÏ3JÉil^\£te_te Wylré organiseert innau.

's avonds. Zakenbureau Pru-

Hoensbroek. Tel. 04448-1668*
Te k. REEPINCH. en dwergKoopt
Uw auto en c.v. en
pincher m. pap. zindel. in
» meub. a contant. ALLE FIN.
huis. Spoorstr. 33, Nuth.
en p.l.'s C. J. Schillings,
Te k. mooie DOBERMANN Kerkstr. 76 N'hagen tel. 2264.»
teef m stamb. 3 mnd. bilvoor iederlijke prijs. Rijdtstr. 31, Sus- GELDLENINGEN
een zowel particulieren als
teren.
Rijksambtenaren tot f 6000
Jonge FRETTEN te k. Huls tegen zeer lage rente. Desgewenst geen informatie bij
91. Simpalveld.
uw werkgever. VertrouweTe k. jonge Duitse STAAN- lijke behandeling. Geen extra
DERS 3,5 mnd. oud kamp. kosten. Geopend van 9—5.30
afst. vader beste jachthond uur. 's Zaterdags bank voor
van Ned. Vauwerhofweg 6 de Mijnstreek.O. 10—12 uur.
Schimmert.
Bijkantoor N.V. VoorschotTe k. 1 RIJPAARD, 1 spring- bank Poststraat 36. Kerkrade.
paard 1 draver halfbl.,
1 tel. 04445-6543.
baandraver. Nullanderstr. 24 GELDLENINGEN. De nieuwKerkrade.
ste vorm tegen de gunstigJonge KONIJNEN te koop. ste condities. De grootste bedragen en de laagste aflosZwaluwstr. 2, Heksenberg. singen.
ledereen, mits in het
1 plus 2 KNOBBELGANZEN bezit van een eigen huis, kan
4 mnd; krieltjes en kuikens geheel los van de bestaande
10 d.; goudfaz., 10 wek., fok- hypotheek
deze
leningen
hanen; koppelzilverfaz. Koe- direct ontvangen, f 3000 kost
f 42 terugbetaling per mnd.;
str. 19, Hoensbroek.
f 5000 kost f 71; t 7000 kost
Te k. mooie rood-bruine TE99 en f 10.000 kost f 141 per
f
CKELS (8 weken oud) met mnd. terugbetaling (alles
instamb. Servatiusstr. 46 Bleij- begrepen). Boetevrije extra
erheide.
aflossing toegest. Vraagt vrijHondenpaleis en hondenpen- blijvend en kosteloos nadere
sion heeft steeds alle rassen inlichtingen: uitsluitend en
HONDEN voorr. Hondjes v.a. ;alleen verstrekbaar door: Fa.
/ 45,-. Alle honden zijn inge- Dekker, postbus 295 Heerlen,
ënt. ledere dag geopend, ook tel. 04448—2393.
's zond. Hondenpaleis, Dorp- BEMELMANS Ass.kant. hystraat 98, Pey-Echt, tel. no. potheken, financ. auto's enz.
04754—2031.
I Terwinselen, Singelweg 64,
tel. 3486, Geleen, Bernhardstraat 2, tel. 2593.
*
ONDERWIJS
Laat uw GELDZORGEN aan
ons over. Tot f 6000,— lenen
Kappersvakschool P. Haan, wij u als u gaat trouwen of
tegen een zeer
Heerlen. Maastricht, Sittard verhuizen
en Geleen. Nu ook DAG- en lage rente en aflossing. Binavondonderwijs. Vraagt in- nen 24 uur geregeld zonder
lichtingen over onze eenjari- Bnformatiekosten. Kerkraderge gespee. avondcursus, voor weg 164, Heerlen, Molenberg
opleiding tot bediende en pa- tel. 04440—11598.
troon. Aanmelden doorlopend.
Rijksgedipl. leraar d. en h.kapper. Kantstraat 40 Waubach. tel. 2343 of 04494-2962.»

*

tel. 2249. Gratis controle.

X^ MOTORI

.

"

KINDJE blij zegt ta ta ta 't

Dealer

en

Zoon

Leenkampsweg Heerlen, Palemig, tel. 04440—11567.

heeft
SG.A.

—

WWC
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W
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■
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11
W
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RADIO- tv defekt? Wij repareren aan huis met voorafgaande prijsopgave door geheel Limburg. Radio Bruis,

DIVERSEN

100%

_

UW ITldCllt OV6 f Il6t StllUt

♦Vraag Vredestein bij Uw leverancier

Informatiekosten laten beta-

Voor al uw bont

WÊÊÊÊÊÈ

500 gratf

KIIMH

Zeker, U hebt voorrang! Maar een onnadenkend weggebruiker kan plotseling Uw pad kruisen.
Wat dan? Remmen? Uitwijken? Het is een absolute noodzaak dat Ude bewegingen van Uw wagen volkomen beheerst. Dat is: "Uw macht over het stuur".
De tonisch superieure Vredestein banden geven U die macht en doen de kwaliteiten van Uen
Uw auto ten vo ne tot hun recht k orneni |\/| et Vredestein banden, tubeless, nylon, radiaal, heeft Uw
wagen een rotsvaste wegligging.

De soepele radiale band met

regeld, lange looptijd,

AVOND-MULO A-B/MAVO.

Wte!

Heerlen. Tel. 04440-13717 Alex
Battalaan 34, Maastricht, tel.

tot elk
PUOH '69 f 895 ; Magneet bedrag. Eveneens geld voor
f 290; Batavus f 350; Batavus verandering of verbetering
autom. f 380; Germaan auto- aan uw woonhuis. Deskundig
mat. f 175 6 mnd. garantie; advies voor alle verzekerinBianchi f 70. Grond, Schaes- gen. Geopend van 9-5.30 u.,
bergerstr. 51A, Terwinselen. 's zaterdags 10-12 u.
U kunt
ook bellen tussen 6-9 uur

"

_M_______________HB_S

varkenslever

—

KUIKENS en

'4MMK

1970; Radio-Electronica-mon-

Keuze uit meer dan 100 f 45. Tevens alle fimancierinBROMFIETSEN alle merken gen, verzekeringen en peren alle prijzen. Inruil en fi- soonlijke leningen tot f 6000.
De zon lacht
nanciering mogelijk. Fa. Nil- lal. H. H. G. Scholz. Postbus
Valkenburgerweg 12 no 120, Sittard. tel. 04492-962.
wik
U iedere dag toe
Voerendaal, tel. 04446-1413* na 19.00 uur.
wanneer ze U ziet met zon
Te k. CADIE damesbromfiets FINANCIERINGEN voor al
z.g.a.n. Te bevragen Eikske uw aankopen, ook voor zelf10 Schaesberg, na s uur. * standigen! Binnen 24 uur ge-

DIEREN

*J&^ .jM&jS

Ayvrsjsy^^"^***'"

V

teur N.E.R.G.
Inlichtingen
en
aanmelding:
Instituut

Wij verstrekken U los van
die bestaande hypotheek elk
gewenst KAPITAAL. Voorbeeld f 3000 is per maand

BROMFIETSEN

[Ü

ÈSESPkwÊkX^kW

adressen: Heerlen: Laanderstr. 22. tel. 16532. Hoensbroek: Hoofdstr. 26, telef.
1445. Kerkrade: Markt 55.
tel .2013. Sittard: Klaproosstraat 6, tel. 3485. Valkenburg: Plenkertstraat 78 tel.

Te k. aangeb. NSU Prinz 4
ltr. 1964. Eerste eigen. Ziet Fin.kanit. C. J. Schillings,
er zeer mooi uit. Vr. pr. Kerkstr. 76 N'hagen geeft
f 1900. St. Gerlachstr. 8 te krediet voor al Uw aanschaf
binnen 24 uur ger. Bet. tot
Hoensbroek.
36 mnd (geen aanbet.) tel.
Van part. te k. FIAT 600 04443-2264.
"
i.z.g.st. Te bez. tot 8 uur des
Waarom bij ons een GELDavonds. Pijnsweg 70, Hrln.
LEN. aanvr. Omdat wij het
Heb veel vrije tijd. Wens meeste geld geven. Omdat
OPEL CARAVAN rendabel wij de minste rente berekete maken. Br. o. no. A 697 nen. Omdat wij de aflossing
bureau dezer.
zo laag mogelijk stellen. Omdat wij U geen verzekering
Te k. onder gar. BMW 1600 opdringen.
Omdat wij U geen
type 68 rood met schuifdak

Ford Cortina 1300 '68 donk.groen; Triumph Herald 68,
d. groen met schuifdak; Fiat
1500 Confort 67 d. groen met
schuifd. Fiat 1100 R 67 rood
Jaguar Mark 2. 3,4 liter 66
zilvergrijs, Citroen Ami 6
grand luxe '67 d. groen, Daf
Pony 68. 8 mnd. oud, 10.000
km gel. Inr. en financ. Automobielbedrijf
H. Moonen,
Valkenburgerweg 44, Kunrade-Voerendaal, tel. 1501. Dagelijks tot 19.00 uur geopend.

SSRSü ji\w&^MJË&A

natie „De Centrale" Varnor

GELD EN GOED

Puth-Schinnen.

C^ <&ü&&?'X

geslaagde
leerlingen
anti-slipcursus tegen speciaal
Autorijschoolcombitarief.

"

Koopje! V.W. 1959 voor 300
gld. A. Curfs, Irenestr. 17,

____H_________________________________l____kÉHHlHHli^HG9^^^^^HM^B^E3H

Voor

k. dragend RUND uitgeteld. Klein-Haasdal 66 te
Schimmert, tel. 04404-222
*
Een PORSCHE Tractor met
Te k. Karmann Ghia '60 zeer hydr. hef, 35 pk. L. Pijpers
mooi. Zien is kopen f 750. Heerlen 04400-20214. BingelMiddenstr. 15, Heerlerheide- rade, 04492-759
*
Rennemig.
Beste STIERKALVEREN geFIAT 600 9 mnd. oud z.g.aji. vraagd van eigen mesterij.
lste eigenaar. Wi'llemstr. 66, Betaal hoge prijs. Pluymen,
Hulsberg, tel. 04405—368.
Heerlen.
*

Hy-line

6

DROGISTERIJ VRIEHEIDE
Nederlandlaan 76

Wij vragen

—

Heerlerheide

voor onze

drogisterij

een aankomende

DROGISTE

I
I

(± 20 Jaar)
Wij bieden een prettige werkkring

en

goede beloning.

Persoonlijk aanmelden aan het hoofdkantoor Voskuilenweg 131, Heerlen
dagelijks tussen 8.30 en 17.30 uur.
"

gele

hand-

peren

500 graifl

98

m

- Bruns»"*
- SitW^J

Heerion
Kerkrade

li^urgs Dagblad
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Nieuw systeem bespaart AZL
ruim f. 360.000,-per jaar

HYSTORIA

35.000 Limburgers krijgen
pensioen via girorekening

SIMPELMAN

door Henk Thonen
14 Juli - Het admiMsWm N' toor
Zuid Limburg
(A2L)h

uifu, etalin§ van pensioenen.
dan alle
33.000 f- 19?0 zouden
die
via hel
A2L

rale

In

i an

door Wim van Wieringen

„Tante Florence"

WAITER en CONNIE

pt m sePtember een bc.
t°°nnen
maken met de gi-

gin te

7

1

tei tsgP vnunf°en WAO of invali' uitbetaald, hun
njgen
<*nte
n
gen Uit°P een girorekening krijngspunten'om tot girale
üitbetai'
gens deng oVer te gaan zijn voL
chef aH .er J- Sonnenschein.
het druuu lnistratie uitkeringen,
Van de enorme k°s% die
huidige
van
Litbetal P met zich manier
meebrengt,
e gener,
naar besparingen om
te laten neerden er beter van
e hp+ Worden en in mindere
vnjkomen van perso
leej.

n

.

nn

set zoekl

—

Maar inspecteur...

Geen verdere argumenten, Walter
Olk zou het niet prettig vinden je te moeten arresteren weambtenaar in functie.
ó Ondertussen.... De eerste minister wordt over twee uur verwacht.

gens opstand tegen een

PANDA

—

de meesterschatsraver

gen ongeveer
35.000 mensLleen
ezichtil
„
er
kri?Pen m que thuis Sestuurd. Ze

P
na inf„ naar een Postkantoor en
miSen
dde»ijk
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Ook al worden de pensioenen over een tijdje uitbetaald via de giro, aan dit beeld zal niets veranderen. De mensen zullen
blijven komen naar het postkantoor. Nu echter met een kascheque, die zü zelf kunnen invullen.

De pensioentrekkers zijn vrij om een
postrekening, ien bankrekening of een
spaarbankboekje te openen. Als zij het
AZL maar laten weten aan weilke vorm
ze de voorkeur geven.
Heit aantal gepensioneerden dat de voorkeur geeft aan een bankrekening blijkt
.eer even groot te zijn als <Je voor-

standers van een

postrekening.

„Waarschijmllijk gemakkelijk te verklaren", zegt de heer Sonnenschein „omdat

de banken nadlat bekend gewonden wa*

dat we tot

girale betaling

zouden over-

gaan ais één man de mensen bestormt,
hebben en overspoeld hebben met folders. Als de golf van banfcreclaime voorbij ls zou het «iet onmogieilijk zijn da<
het aantal postrekenlnghouders de overhand krijgt. Ons laat het koud aan welke
vorm de mensen de voorkeur geven, als
ze maar een airo opwen".
Optimisten verwachten dat zeker tachtig
percent van de gepensioneerden bevestigend zal antwoorden op de vraag of z»
Zwartkijker*
openen.
twintig percent.
De
achterblijvers zullen mag eens extra be-

oen

giro

willen
houden het op

werkt worden. In feite is het zo dat een

pensioentrekker die zich niet wil la/ten
dwingen om oen giro te openen, zelf

dan ook maar de consequenties moe*
trekken van zijn halsstarrige houding.
„Het pensioen is een baal- en geen
brengzaak", zegt J. Sonnenschein. De
moeten dan
koppigen
maar kilometers reizen om hun geld bij die ka»
af te halen. Veel koppigen zullen het
overigens wel niet zijn, verwachten de
AZL-mensen. In feite verandert er immers nielts. En betekent het invullen
van een bedrag nou zon oiwverkiomft

liike

"

hinderpaal?

Kostenbesparing
Het overstappen op girale betaling betekent een enorme kostenbesparing voor
het AZL. Elke zich'tcbeque die nu de
deur uitgaat kost een gulden. „Aan dis

PTT verdient er iets aan", zeet de heer
Sonnenschein.
Stoppen met het systeem van zicht-

cheques betekent een kostenbesparing
van ongeveer f 360.000 per jaar. „Diw
besparing kan aam de gepensioneerden
ten goedle komen. Wij steken het geld
niet in eigen zak. We zijn geen winstonderneming. Naltuuriijk betekent dw
besparing niet dat de pensioenen of excedtemt pensioenen nu ineens met enkel»
percenten omhoog zul/len gaan.
Maair
die f 360.000 zijn voor de ruim 35.000

pensioentrekkers. Ze kunnen er alleei»
maar op vooruitgaan. Dqor mee te werken aan de girale uitbetaling verdienen
ze dus hun eigen geld", redeneert J.
Sonnenschein.

De 35.000 mensen die via het AZL
hun pensioen krijgen zijn onder
te verdelen in vier klassen. De
grootste groep, ruim
14.000,
wordt gevormd door de ouderdomsgepensioneerden: de mijnwerkers die op 55-jarige leeftijd
uit de mijn gekomen zijn of wanneer ze bovengronder waren op
60-jarige leeftijd. De tweede klasse wordt gevormd door de ruim
tienduizend weduwen, dan volgt
de groep die invaliditeitsgeld
krijgt ongeveer 8000. In het totaal van 35.000 zijn ook begrepen
de WAO'trekkers.

De portier van de gevangendeed enkele stappen naderbij en
keek achterdochtig naar Joris. „Wat doe
34-103

poort

je hier, huh?" vroeg hij kwaadaardig.

„Ben

je alleen? Ik dacht dat ik je hoorde praten!' '„Ongetwijfeld," antwoordde de ander. „Het is een kwalijke gewoonte van me
ik spreek vaak in

—

van jarenlang studeren op een achterkamertje. Kettingen
en derzelve overbrenging hebben mijn
interesse, moet u weten. En omdat u
hier vele voorbeelden daarvan hebt
kwam ik even kijken." „Hm...' 'bromde
mezelf. Een gevolg

HEERLEN, 14 juli
Evenals in 1967 is
ook in 1968 het aantal aanmeldingen voor
emigratie vanuit Limburg weer toegenomen. Het aanmeldingscijfer steeg, vol-

jaarverslag van de Stichting
Limburgse Raad voor Migratie van 933 in
1967 tot 1176 in 1968. Dit is een stijging
ten opzichte van 1967 met 18,5 procent
tegen 36,4 procent in 1967 ten opzichte
van 1966.
gens het

Landelijk gezien

daalde echter het aan-

aanvragen voor emigratie: n.1. van
15.400 in 1967 tot 14.020 in 1968. Het

grootste aantal aanmeldingen kwam uit
de Oostelijke Mijnstreek met 440. Daarop volgden de Westelijke Mijnstreek met
200. Mldden-Limburg ten westen van
de Maas (116), Maastricht, Amby en Heer
met 98 en het industriegebied VenloBeesel met 95.
Volgens het verslag nam het aantal aanmeldingen in de tweede helft van 1968
weer wat af. De Stichting meent dat
deze dialende lijn zich in 1969 voortzet.

belangstelling voor emigratie
voor Australië (467). Hierop
volgden Canada (209), U.S.A. (60), ZuidAfrika (45), Nieuw Zeeland (38), Br*_li*
De grootste

bestond

—

de ander. „Het is niet in de haak
maar .vooruit dan maar. Dat is eer
kwartje toegangsgeld."

KAPITEIN ROB

„Ach,

dat trefl

nu slechts.." prevelde Joris die het wat

warm kreeg. „Ik heb

toevallig

even

geen geld bij me. Kunt u de rekening
sturen?" Maar hij zou het nog warmer
krijgen. Want nu stak Panda zijn hoofd
boven het trapgat en riep: „Ik heb de
kerker gevonden, hoor! Ik neem deze
hellebaard even. mee, om naar.de schat
te

graven!"

Het rijk der duizend eilanden

Overbezet
Op het ogenblik waren de computer en
die meehines die de zichtcheques moes-

ten verwerken, overbezet. Overstappen
op girale uitbetaling betekent dat vooral
veel maehdmewertc wordt bespaard
Daardoor komt er natuurlijk ook pers»
neel vrij, vooral meisjes.
„Dat personeel kan ingeschakeld worden op andere afdelingen waar ze
schreeuwen om vrouwelijk personeel
Het is hopeloos, het is ontzettend moeilijk om aaji vrouwelijk personeel te kosten", zucht die chef administratie uitkeringen van het AZL. „Ik zou meteen
tien meisjes in dienst kunnen neinwa
.Tei vindt ze echter niet."
Bezwaren van gepensioneerden dat hel
openen van een girorekening hun centen
kost. wijst de heer Sonnenschein pertinent van de hand. „Het kost die mensen
geen cent. De boekjes die je moet aanschaffen bij het openen vam een reke-

ning kosten inderdaad twee gjulden,
Maar zelfs dat kleine bedrag hoeven da
mensen niet te betalen. Het AZL neemi
<Kia kosten voor zijn rekening, tenminste
<Je eerste aanschaf. Wanneer de mensen later nieuwe boekjes nodig hebben

II

meubeltoonzalen
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3062. Het pad, dat naar de kust leidt,
is smal en voor de muilezels moeilijk
begaanbaar. Vaak moeten zij afstappen
om wat rust te nemen. En het ergste
is nog, dat zij geen voedsel meer hebben. De honger begint te knagen... De
ezels vinden nog wel wat te grazen
langs de kant van de

weg,

maar voor

Eddy en Rob moet er spoedig uitkomst
komen. Kijk. de lucht is nu opgeklaard
en in de verte zien zij nu ook weer de
vulkaan Arano. Zelfs op deze grote afstand is. duidelijk te zien welke verwoestingen die ontzettende explosies hebben
aangericht. De krater is in stukken gescheurd en van de fraaie kegel is niets

FRED BASSET

moeten ze die zelf betalen, maar dat
duurt wel even".

Emigratie vanuit
De junglebloem
nam toe
Limburg
_

tal

ps^ or "w razendsnelle |

gulden heeft in feite niemand iets, nocfo
wij, noch die gepensioneerden. Alleen dw

Bankrekening

Meer bezoeken

In 1668 gingen voorts steeds meer mensen hun families in de emigratielanden
bezoeken. „Daartoe wordt ondermeer gebruik gemaakt van chartervluchten,
waaraan het vorig jaar 100 personen uit
Limburg deelnamen. De ervaring," aldus het verslag, „heeft geleerd dat ook
aan de deellnemers voorlichting dient te
worden gegeven over de andere levensgewoonten van het land en de daaraan
aangepaste levenswijze van hun familio
en kenniskringen aldaar, teneinde storingen en teleurstellingen te voorkomen."

In 1968 emigreerden ook weer 82 persodie eerder al eens uit heimwee te-

nen,

rug waren gekomen naar Limburg.

Immigratie
immigratie schrijft de stiohting
in het jaarverslag: „Het aantal afgegeven werkvergunningen in 1968 nam ten
opzichte van 1967 af met bijna 7 procent.
Het verschijnsel „buitenlandse werknemer" aidus het verslag, „is een blijvend
verschijnsel dat, gezien de konjunktuur.

Over de

—
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Over het werk met de buitenlandse arbeiders zegt het jaarverslag: „De kern
van vele problemen ligt in een communicatiestoring, waaronder we niet alleen
de taai-communicatie verstaan, maar een
niet begrijpen van de buitenlander van
ons, en vaak ook omgekeerd. Dit geldt
in sterkere mate voor die groepen die
qua religie en cultuur het verst van ons
afstaan. In meerdere gevallen kunnen
we spreken van een kultureel conflict,
dat de hulpverlening er niet eenvoudiger
op maakt.
In vergelijking tot 1966 en 1967 lagen er
minder problemen in de arbeidssfeer.
De moeilijkheden verband houdende met
ziekte, sociale voorzieningen, sexualiteit
en gezinsoverkomst traden echter nog
veel duidelijker aan het licht dan in de
voorgaande jaren. Als oorzaken hiervoor
zouden mogelijk genoemd kunnen worden de dikwijls grote verschillen in
leefwijze en opvattingen, waar men zich
de eerste tijd gemakkelijker over heen
zet omdat het veroveren van een arbeidsplaats en het verdienen van geld
in het begin de meeste aandacht van de
buitenlandse werknemers opeisen. Na
verloop van tijd gaan echter de ogen
ook voor andere behoeften open, wordt
de instelling kritischer en het heimwee

Eindelijk bereiken de 2
vrienden de verkeersweg, die naar de
kust leidt. „Kijk", roept Rob uit, wanneer zij een bocht passeren, „daar ligt
een vrachtauto aan de kant van de weg.
Nou. de chauffeur heeft geluk gehad.
Hij had ook in het ravijn kunnen valovergebleven.

J. H. J. Tulleners

Na een welbesteed leven is heden van ons
heengegaan voorzien van
het Sakrament der zieken in het bejaardenhuis
te Sittard in de ouderdom van 81 jaren, onze
zorgzame moeder,
behuwdmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder
4.

J. Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, berichten wij dat God
heden onverwacht tot Zich genomen heeft, voorzien
van het Sacrament der Zieken, op de leeftijd van 59
jaar mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

arts

Brunssum

afwezig
tot 4 augustus

MARIA HENRIëTTE MAES

afwezig van
14 t.m. 27 juli

Mevrouw M. H. Quadackers-Maes

Quadackers
Quadackers-Janssen en kinderen
B. Quadackers
B. Quadackers-Habets
M. Quadackers en verloofde
A. Quadackers en verloofde
F. Quadackers
M. Quadackers
W.
M.

Dr. H. J. Leenders
Heerlen

praktijk hervat

Wij bevelen zijn ziel in uw godvruchtige gebeden

afwezig
tot 6 augustus

Schaesberg:
Eijsden

Heerlen:

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, berichten wij, dat God
heder, tot Zich genomen heeft, op zijn 72e levensjaar,
na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken,
mijn inniiggeliefde echtgenoot, onze lieve en zorgzame
vader, behuwdvader, grootvader, broer, behuwdbroer,

echtgenoot van

M. L. HEMELEN
na
te
gesterkt
zijn door het H. Sacrament der
die.
Zieken in de ouderdom van 53 jaar in de Heer is
overleden.
Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in Uw
gebed

Frans Hubert limitjeus

m

MARIA ELISABETH LAHAIJE
Heerlen:
Veniray:

H. Weckseler en Lucienne
M. Papousek en verloofde

R. Papousek en verloofde
Familie Papousek
Familie Hemelen
Familie Krizmin
Kastanjestraat 51

bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor
tDiep
ons geweest is, geven wij U kennis van het over-

genoemde parochiekerk.

lijden van onze dierbare en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en nicht

van Christus is heden na een langzacht en kalm van ons heengegaan,
van 71 jaar, mijn lieve man, onze
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

weduwe van
THEO VROOMEN

Willem Franssen

die na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, in de ouderdom van 76 jaar in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade in de Heer is overleden.

echtgenoot van

Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in
Uw gebed aan.

MECHTILDE EYMAEL
Heerlerbaan: Mevrouw M. Franssen-Eymael
Venlo: F. Franssen
A. Franssen-Vaessen en kinderen
Heerlerbaan: M. Ziedses des Plantes-Franssen
J. Ziedses des Plantes en kinderen
Heerlen: H. Franssen en kinderen
Heerlerbaan: J. Franssen
C. Franssen-Hundscheid en kinderen

De diepbedroefde familie:
L. Theraudin-Vroomen
P. Theraudin en kinderen
Familie Hennen
Familie Vroomen

,

Kerkrade, 11 juli 1969
Mücherveldstraat 109
De plechtige Eucharistieviering bij de begrafenis heeft
plaats op dinsdag 15 juli a.s. om 10 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide waarna de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst aan de kerk, alwaar van 9.45 uur gelegenheid tot condoleren, kerkingang.
De overledene wordt bijzonder herdacht tijdens de
avondmis op maahdag 14 juli a.s. om 7 uur in voren-

P. Franssen

E. Franssen-van Maanen
J. Hundscheid-Franssen
F. Hundscheid en kind
Familie Franssen
Familie Eymael

genoemde parochiekerk.

’

498,-

gesteld door de Direktie van het Limburgs Dagt»2

2. D. Kamp, Roebroekweg 81, Heerlen

die behalve de juiste oplossing de volgende slagzin noteerde: „De Tou
is geen gein, Het Limburgs Dagblad-verslag is fijn".
Hij zal ontvangen
:
ontvangst voor lange-mid'den-korte golf en FM. Voorzien va
grote concert-luidspreker, automatische fijn-afstemming voo
FM. Aansluitingen voor platenspeler, bandrecorder,
deel en oortelefoon. Wordt geleverd met autoslede voor

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat zij voor
ons blijft betekenen, berichten wij dat God heden na een
lang met geduld gedragen lijden tot Zich heeft genomen, in
haar 62ste levensjaar, mijn lieve vrouw, onze goede moeder
en oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

t.w.v.

te Heerlen.

Proficiat!

De prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht over de wijze, waarop zij ziet
in het bezit van de prijs kunnen stellen.
Vandaag vindt u op de Tour-pagina en in onze extra-editie de opgaven
de veertiende prijsvraag. Ook hiervoor weer schitterende prijzen:

volledige 4 sporen mono, stereo recorder met 2 speakerboxen,
2 snelheden, geschikt voor duo en multiplay opname weergave-6"
-2 V.U. meters, toerentelier en pauzeschakelaar mcl. alle toe»

horen

t.w.v.

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben
op dinsdag 15 juli a.s. in dé parochiekerk van de H. Moeder Anna Bekkerveld-Heerlen om 10 uur.
Gelegenheid tot condoleren: Benzenraderweg 85 vanaf 9.30 uur.
In de Eucharistieviering op heden maandagavond om 18.30 uur zal zij in
voornoemde kerk speciaal worden herdacht.

vakantiedagen
buis,
andere eet- en
We? van
leefgewoonten en... plotseling
„loopt U leeg", wordt U wee
en onpasselijk. Hoe vaak
komt bet niet voor dat TT last
krijgt, juist op vakantie. Wat
zonde en onnodig, zon nare
maag. en darmstoornia.
ENTOSORBINE witte, aangename tabletten bevat 6
snelwerkende stoffen die de
maag totrost brengen en de
Ingewanden zuiveren
de
diarree stopt. Voor die typische zomernarigheid boort
ENTOSORBINE (f2.40 per
buisje) ln elke reisapotheek.
Neem voor de zekerheid
een buisje mee.
Uis 20 weer in orde
en hoeft geen dag
van Uw vakantie te
missen.

--

-

f
ENTOSORBINE

zuivert maag en ingewanden

Wegmet
puistjes
en pukkels

’

678,—

beschikbaar gesteld door de Direktie van het Limburgs Dag Wad
te

Heerlen

1 transistorradio, merk Korting

2.

ontvangst voor lange-midden-korte golf en FM. Voorzien van
grote concert luidspreker. Automatische fijnafstemming voor Fl»:
Aansluitingen voor platenspeler, bandrecorder, netvoedingsdee
en oortelefoon. Wordt geleverd met autoslede voor eventuele

inbouw in auto.

t.w.v.

’

283,-

gesteld door Direktie Limburgs Dagblad

-beschikbaar
VERHUIZINGEN
door geheel europa

1 transistorradio,

3.

beschikbaar gesteld

U hoeft niet meer te lijden
aan die lelijke huidmisère.
DDD heft direktde jeukop.
Zo komt u niet in deverleiding om door krabben de
narigheid nog te verergeren.
DDD met 5 antiseptische

Sport- en Sportieve mode

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben op donderdag 17 juli a.s. om
10 uur in de parochiekerk van de H. Joseph te Heerlerbaan, alwaar vooraf gelegenheid is tot condoleren
in het portaal van de kerk.

OPRUIMING sportartikelen
Sportieve dames- en herenmode

"
"
"

-

bestanddelen-desinfecteert,
en bestrijdt de bacteriën

INT. VERHUIS- EN MEUBELIRANSPORIBEDRIIE

W. SCHOLTESZn
BIEDERHEIDERSTR.I23 KERKRADE TEL.2BBB

diep in de huid. DDD snelwerkende weten schappelijke
preparaten maken uw huid

...

weer heerlijk gaaf en gezond
voel maar en kijk
maar.

Telgenkamp Sport

Dr. Poelsstraat 26 Heerlen van

18.15: Tour de France
Samenvatting van de vandaag
verreden etappe Castelnaudary.
18.50 K. Pluimpje.

dokter;

Woody Woodpecker helpt als pianostemmer dieven vangen; Woody Woodpecker als termietenvan-

Dagelijkse expeditie

door geheel Nederland.

Lotion, crème, zeep, poeder.

Indien u het ingevulde formulier aan het hoofdkantoor
Nobelstraat 21 bezorgt, deponeert u dit dan in de in de ">»■
geplaatste bus en NIET in de brievenbus.
De hal is dag en nacht open.
Indien u per post verzendt, moet u de oplossing op e®*
cc»

kaart plakken. Frankeren met 20 ets postzegel. NIET in
envelop steken.

*

Voor een goede GEBRUIKTE

ger.
19.25 Een beetje Bonanza.
Charles helpt Joke een beetje,
maar wekt daarmee de jaloezie
van Frank op
20.00 Journaal.
20.20 We will win.
Fins
amusementsprogramma,
dat dit jaar naar het festival te
Montreux werd gezonden.

20.55 Apartheid en arbeidszetel in Zuid-

Afrika.

is de titel van het boek dat de
hoogleraren
Kooy, Albeda
en
Kwant hebben geschreven naar
aanleiding van hun reis naar ZuidAfrika. U kunt getuige zijn van

21.15 Kortweg kijkwerk.
een gesprek hierover.
Korte Nederlandse films. Vandaag aandacht voor:
Drie is dodelijk, van Mat v. Hensbergen en
Ole Berserik; Ice
aream soda, van Kees Meyering; In the void en Het duel,
van Ronald Bijlsrna.
22.00 Interview met Friedrich Weinreb.
Herhaling van 15 mei jl.
22.25 Journaal.

NEDERLAND II
18.50 K. Pluimpje.
19.00 Journaal.
19.03 Scala.
19.30 Coronation Street.
20.00 Journaal.
20.20 K. De Shadoks en de Gibs (strip).

GL 1965, 1 Citroen Ami 6
GC 1966. Bovaggarantie 10.000
km met een maximum van
drie maanden. Zaterdags geopend voor verkoop tot 18

grand luxe '67 d. groen, Daf
Pony 68, 8 mnd. oud, 10.000
km gel. Inr. en financ. Automobielbedrijf
H. Moonen,
Valkenburgerweg 44, Kurara-

BROMFIETS^
Keuze uit meer <*a ejt
BROMFIETSEN alle 'j*
en alle prijzen. InruU (

*
— Valkenburger^!
oi^4

nanciering

wik

mogelijk.

Voerendaal,

e(

tel.

k. MORRIS-Mini '68 kl.
groen, 4 nw. banden f 3750. Te k. CADIE
"
ledere deskundige keuring z.g.a.n. Te bevragen
toegest. Europalaan 195 te 10 Schaesberg, na 5 _>^
Brunssum.
PUCH '69 f 695
de-Voerendaal, tel. 1501. Da- Te
uur.
* gelijks
4
k.
1967
BEL
AIR
drs.
f 290; Batavus i 350; J
geopend.
tot 19.00 uur
sedan V 8 283 c.i. motor m. autom. f 380;
speciale pr. Balanceren en Te k. Karmann Ghia '60 zeer
VW bestel te k., goedkoop, uitlijnen. Ook zaterdag v.m. mooi. Zien is kopen f 750. Koopje! V.W. 1959 voor 300 autom. versn., radio, kachel mat. f 175 6 mnd. i%tf
bwj. '62. Weustenraedstr. 98, open. J. Rouwette Klimmen, Middenstr. 15, Heerlerheide- gld. A. Curfs, Irenestr. 17, f 6700. Paulus Potterstr. 6 te Bianchi f 70. Grond, *&
1*
Puth-Schinnen.
Brunssum.
Hoensbroek.
* bergerstr. 51A, TerW
* tel. 04405—286.
* Rennemig.

Maastricht

firma van HU ET ïKi.iaoeo

Te

damesb^.

,

Germa^

TELEVISIE RADIO

20.22 Met de muziek mee.
uitzending
Rechtstreekse
uit
Hoogeveen waar weer een keur
van artiesten uit binnen- en buitenland optreden. Daar is bij-

voorbeeld de Amerikaanse zangeres Lois Lane. Verder werken
mee gitarist Eddy Ghiristiani, de
zakkenroller Joe Waldy's, het
VARA Dansorkest onder leiding van Chartie Nederpelt en
drie halve finalisten die strijden
om de Cor Steyn Trofee.

21.05 De

Hoens-

gemaakt.

WAGEN naar Automobielbedrijf G. Bos N.V. Grasbroe- Te k. onder gar. BMW 1600 Te k. aangeb. NSU Prinz 4
FIAT 600 9 mnd. oud z.g.a.n. kerweg 28 Heerlen, tel. 04440- type 68 rood met schuifdak ltr. 1964. Eerste eigen. Ziet
eigenaar. Willemstr. 66, -11444, Simca dealer. Wij bie- Ford Cortina 1300 '68 donk.- er zeer mooi uit. Vr. pr.
AUTO'S & MOTOREN lste
1900. St. Gerlachstr. 8 te
Heerlen.
den u aan: 1 Simca 1801 LS groem; Triumph Herald 68, fHoensbroek.
groen met schuifdak; Fiat
d.
1967,
1966,
1
Simca
1300
LS
bj.
Te k. FIAT 500
'61 nwe
groen met
Partij gebruikte BANDEN banden, verz., bel. f 500. Hei- 1 VW 1600 L 1867. 1 VW 1300 1500 Confort 67 d.
Van part. te k. FIAT 600
1968, 1 Ford 12M Coupé 1965 schuifd. Fiat 1100 R 67 rood i.z.g.st. Te bez. tot 8 uur des
100 pet, 90 pet., 80 pet met veldstr. 95.
* 1 Datsun bluebird 1966, 1 Daf Jaguar Mark 2, 3,4 liter 66 avonds. Pijnsweg 70, Hrln.
speciale pr. Balanceren en
uitlijnen. Ook zaterdag v.m. Koopje. Goed lopende DAF 32 daffodil 1966, 1 Simca 1500 zilvergrijs, Citroen Ami 6

VANDAAG OP
NEDERLAND l

’

99,—

Fa. Van Erp, Sittard, Venlo,

Doet mee aan ome
Tour de France Prijsvraag!

DDD

open. J. Rouwette Klimmen 600 met reserve motor f 175.
tel. 04405-286
DKW motorrijwiel 250 cc m.
verz. f 125. Past. SchattenTe k witte PUCH weg. emi- str. 114, Schaesberg.
gratie, 1 jr. oud, bandree, 1
jr. oud en bandjes. Rulkens, Partij gebruikte BANDEN
90 pot., 80 pet, met
Trichterweg 148, Treebeek. * 100 pet,

17 JULI

19 uur in voornoemde

door

t.w.v.

broek.
De volgende voorwaarden gelieve u in acht te nemen,:
Zorgt dat uw inzending vóór donderdag 17 juli om 12 ui»r
,
's middags in ons. bezit is.
De uitslag wordt in ons blad van dinsdag 22 juli beken» I

"

Heerlerbaan-Heerlen, 13 juli 1969
Pastoor Eren9Straat 11

vort

1 bandrecorder, merk Sony

1.

Heerlen, 11 juli 1969
Benzenraderweg 85

Bedorven maag
enU diarree

’

283,-

-beschikbaar gesteld door de Direktie van het Limburgs DagWafl

M. Janssen
L. Daemen-Janssen
Th. Dacmen en kinderen
Familie Coolen
Familie Janssen

Eygelshoven:

netvoedinë»^
even-

tuele inbouw in auto

van

Heerlen:

kosten

Leonie Josephina Maria
Antoinetta Hennen

In de Vrede
durige ziekte
in de ouderdom
zorgzame vader,
4.

19.00 Journaal.
19.07 K. Drie tekenfilmpjes.
Twee apen spelen voor

t.w.v.

-beschikbaar
te Heerlen.

Mathieu Janssen

noemde kerk.
Bezoek rouwkamer Kerkraderweg 88 van 18.30-19 uur.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis heeft plaats op woensdag 16 juli a.s. om 10
uur in de parochiekerk van de H. Petrus te Chevremont. Bijeenkomst aan het rouwhuis Kastanjestraat 51
om 9.45 uur alwaar vooraf gelegenheid tot condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht tijdens de
avondmis op dinsdag 15 juli a.s. om 7 uur in voren-

Bezoek rouwkamer
19 tot 20 uur.

als tweede toestel of voor caravan of tent.

echtgenote

ning te Molenberg-Heerlen.
Bijeenkomst Guido Gezellestraat 14 om 9.30 uur, alwaar gelegenheid tot condoleren.
Eucharistieviering dinsdagavond om 7 uur in voor-

Chevremont, 11 juli 1969

om

ontvanger 28 cm beeldbuis, zender keuze automaat, geschikt voo
lichtnet en 12 V accuvoeding. Voorzien van 2 antennes. Ide33

Wies Coolen

M. E. Huntjens-LahaQe
M. L. Hermans-Huntjens

E. G. H. Hermans en kinderen
Heerlen: E. P. G. Renssen-Huntjens
L. H. Renssen en kinderen
Venray: J. A. G. Huntjens
A. Huntjens- Swaders en kinderen
Familie Huntjens
Familie Lahaqe
Molenberg-Heerlen, 11 juli 1969
Guido Gezellestraat 14
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben op woensdag 16 juli 1969 a.s. om
10 uur dn de parochiekerk van O.L. Vrouw Verschij-

G. Lensen-Papousek
W. Lensen
Th. Weckseler-Papousek

Avondmis woensdag a.s.
parochiekerk.

1 Portable super T.V., merk Pradoni

J. M. W. M. Verhoeven en kinderen

Wij vragen een aandachtig gebed.

H. v.d. Ven-Papousek
H. v.d. Ven, Hupie en Elise

Heksenberg:

m

echtgenoot van

De diepbedroefde familie:
Wed. M. L. Papousek-Bemelen
Fr. Papousek
J. H. Papousek-Haselier en Addie

Nieuwenhagen:

:

1 Transistorradio, merk Korting

oom en neef

aan.

die behalve de juiste oplossing de volgende slagzin noteerde: „In
sportverslaggeving betekent L.D. „Leider Dagklassement".
Hij zal ontvangen

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd' door de begrafenis, zal plaats hebben
op woensdag 16 juli a.s. om 11 uur in de kapel van het voormalige St. Joseph-Ziekenhuis Putgraaf Heerlen.
Gelegenheid tot condoleren Klompstraat 21, Heerlen vanaf 10 uur.
Rozenkransgebed vanwege de H. Familie dinsdag a.s. om 19 uur in de Kapel
van de Carmelitessen, Putgraaf, Heerlen.
Bezoek rouwkapel De Weverziekenhuis, Heerlen van 17 tot 18.30 uur.

J.

Adam Papousek

1. Piet Moerenhout, Marshallstraat 19,
Brunssum-Noord

Heerlen, 12 juli 1969
Klompstraat 21

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons geweest is, geven wij U kennis van het
overlijden van onze dierbare en zorgzame echtgenoot,

neeï

zevende prijsvraag laten wij hieronder volgen:
U had moeten invullen: 1. 1958; 2. FRANSMAN; 3. HUUB ZILVERBERG.
De namen van de gelukkige winnaars zijn :
De uitslag van de

aan.

R. P. M. H. Beijer
F. A. Beijer-Meflers en kinderen
Th. A. H. Verhoeven-BeUer

Venray:

4-

vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en

aan prijzen

G. A. M. Vroemen-Beijer
A. P. M. Vroemen en kinderen
J. W. H. Befler
M. K. H. Bey er-Thomas en kinderen
A. F. P. H. Koene-Befler
H. I. G. Koene en kinderen

Heerlen:

De plecthlge uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben op woensdag 16 juli a.s. om 10
uur in de parochiekerk van St. Remigius te Klommen.
Gelegenheid tot condoleren Schalenboschweg 1, Klimmen vanaf 9.15 uur.
De rozenkrans wordt gebeden dinsdag a.s. om 19 uur
in voornoemde kerk.

chirurg

Zeventien duizend gulden

van wijlen

Elisabeth P. H. C. van Brunschot

Klimmen, 11 juli 1969

Pieters

heid tot condoleren.

echtgenoot

Familie Quadackers
Familie Maes

Dr.F.A.K.J.

tius te Rumpen.
Bijeenkomst aan de kerk
om 9.45 alwaar gelegen-

Begiftigd met „Pro Ecclesia et Pontifice"
Lid van de Raad van de H. Familie
Lid van het Maria-Legioen

Wij bevelen zijn ziel in Uw gebeden aan.

Waarnemer Dr. Nieuwenhuis
Gravenstraat 26, Heerlerheide, tel. 2055.

Prijsvraag

Th.H. Joseph Beijer

echtgenoot van

arts

Tour de France

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te nemen, na voorzien
te zijn van het H. Sacrament dier Zieken, op dé leeftijd van
74 jaar, onze zorgzame vader, schoonva<Jer en opa

Harry Quadackers

J. Duysens

KLASINA
VAN DER KLUGT
weduwe van
Ferdinand Eickholt
Wij vragen een aandachtig gebed voor haar zielerust.
De bedroefde familie:
Fam. Eickholt
Fam. van der Klugt
Brunssum, 11 juli 1969
Brunahildestraat 34
De plechtige
uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis zal plaats vinden dinsdag 15 juli a.s.
om 10 uur in de parochiekerk van St. Vincen-

8

Maandag 14 juli 1969

Limburgs Dagblad

nacht

der verschrikking.

Film over de ondergang van de
Titanic.
£2.55 Journaal.

16.35 Journaal.
16.40 Adams kleine keuken abc.

Salades en rauwkost.
17.05 Programma voor de vrouw.
17.55 Journaal.
18.00 K. Iv het land van de Marseillaise.
18.30 K Voor de kleintjes: olifanten.
18.40 Hier und huete.
19.20 K. De eenzaamheid en de grote
woestijn.
19.30 K De leerling.
20.00 Journaal.

Vandaag: Herten in het hoogland.
19.10 K Koninklijk Beiers Gerechtshof.
Vandaag: De parasiet.

19.45 Journaal.
20.15 Wetenschap en techniek.
1: Het absolute nulpunt.
2: De aarde van enige afstand.
Aansluitend: kort journaal.
21.00 Een zondag in september.
Zweedse sjpeelfüm uit 1963.
22.55 Journaal.

DUITSLAND 111

19.30 Met

Marijke.

Nederlandse les. Herhaling. Les I:
Aan die grens.
20.00 Journaal.
20.15 Wereldprisma.
20.30 La Fantarca.
Satirische science fiotion opera
van Berto en Bertoli.
21.25 Journaal.

21.30 Commentaar.

20.15 Panorama.
Actualiteiten.
21.00 Reizen in Duitsland.
Vandaag: Hat Beierse Woud.
21.45 K Duits prentenboek.
Aspecten van de kunst in het Dorde Rijk.
22.30 Journaal.
Etappe Revel-Luchon.
23.00 Het imaginaire leven
straatveger Auguste G.

van

de

DUITSLAND II
jacht naar

BELGIË

(NEDERLANDS)

16.00-17.00 Ronde van Frankrijk.
Zestiende rit: Revel-Luchon.

18.55: Klaas Vaak.
19.00: Uit de oude filmdoos.
19.33: Intetinte.
Een programma

over

FÜmverslaig.
20.40: De indringers.

17.30 Journaal.
17.35 De inktvissen.

vende middelen.

21.35 K Documentaire over de maan.

steding
1955: De weerman.
20.00: Journaal.
20.30: Ronde van Frankrijk.

00.10 Journaal.

18.05 De draaischijf.

ney.

19.00 Goede Avond.
19.05 Klaas Vaak.
19.10 Uitzending voor Italianen.
19.20 Nieuws uit Noordrtfn-Westfalen.

DUITSLAND I

Vandaag: Op

Magazine voor de vrije avond.
18.40 K De bonte wereld van Walt Dis-

verdo-

vtr(j«tijdsfoe-

Tv-feuil'letan.
Vierde aflevering: „Utopia".
21.30: Songfestival Knokke.
Spanje

en Engeland.

22.45: Journaal.

met filmverslag

van de

Stereo: Lichte gram. W.15 Stereo: Pianorecital: moderne muziek; 16.00 Middagriienst van Het Leger des Heils.
NOS: 15.30 Zoeklicht op Nederland: Informatie over Groningen, afgewisseld
met muzie*. (16.00-16.02 Nieuws). Overheidsvoorlichting: 17.20 Activiteiten v.d.
Culturele Adviesraad in Suriname en
de Ned. Antillen. Vraaggesprek v. Cees
van Maasdam met drs. M. D. Thijs.
NCRV: 17.30 Voor de kinderen; 17.45
Stereo: Licht instrumentaal kwartet.

vandaag

verreden rit in de Ronde van
Frankrijk.

BELGIË

(FRANS)

16.00: Ronde van Frankrijk.
Zeventiende rit: Revel-Luchon.
18.40: Journaal.
18.45:Poum
Poum en de zee.
19.00: Gewestelijke Waalse aktualiteiten.
19.25: Bonhonunet et Tilapin.
Het heeft gesneeuwd.
19.30: Sport.
20.00: Journaal
20.30: Ronde van Frankrijk
Fiimverslag van de 17e rit
20.40: Portret: Jemeppe-sur-Sambre.
Dokumenitaire.
21.00: Chapeau melon et bottes de cuir.
Tv-reeks.
21.50: De bescherming van onze kunstschatten.
22.20: Drie korte films.
De parasol (Sovjet-Unie 1955); Rosalie (Franiksrijk, 1966); Hobby (Polen, 1968).
23.00: Journaal.

ochtend
KRO: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende
-woord; 7.15 Stereo: Badinerie: klassieke
muziek (gr.); (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7j50 Overweging); 8.00 Nieuws;
8.11 Vakantiejeugdprogr. 8.30 Nieuws;
8.32 Vakantietips; 8.45 Voor de huisvr.
(9.00-9jlo Gymnastiek v.d. huisvrouw;
9.3ö Waterstanden) NOS: 10.00 De komende week in het Nederlandse muziekleven, muzikale lezing. KRO: 11.00
Nieuws; M.02 Voor de rieken; 11.30 Be-

11.58

Mededelingen.

middag
NCRV: 12.00 Los-Vast: gevarieerd progr.
(12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw;

12.30 Nieuws; 12.41

-

rama: radiokroniek over boeken,

schrij-

vers en toneel; 10.18 Koorzang: folkloristische koorwerken uit Joegoslavië;
19.30 Stereo: Fabrieksfanfare (gr.) NOS:
20.00 Stereo: Holland Festival 1069: Sopraan en plano en Nederlands Strijkkwartet: klassieke muziek. (Vooraf, in
de pauze en na afloop: Festivalnieuws
en informatie) NCRV: 22.20 Avondoverdenking; 22.30 Nieuws; 22.40 Mededelingen; 22.45 Blaasmuziek vroeger en nu,

muzikale

lezing; 23.15 Stereo:

Lichte

23.30 Stereo: Vers in het gehoor:
voordracht en muziek; 23.58-24.00 Nws.
gram.

HILVERSUM II

HILVERSUM I

jaardenprogr.

avond

18.00 Stereo: Meisjeskoor met instrumentaal sextet; 18.10 Stereo: gram. 18.30
Nieuws; 16.41 Aktualiiteiten; 10.00 Lite-

Aktualiteiten)

14.05

ochtend

VARA: 7.00 Nieuws en ochtendgymnast.
7.20 Socialistisch strijdlied; 7.23 Lichte
gram. .(7.30-7.35 Van de voorpag.) VPRO:
7.54 Dere dag. VARA: 8.00 Nws. 8.11
Actualiteiten; 8.20 Lichte gram. 9.00 Ste-

reo: klassieke orkestmuz. 9.50 Koning
Klant: consußnenitenvoorlicihting; 10XK)
Voor de hiuisvr. NOS: 1100 Nws. 11.02
Repertorium Ned. Radio Orkesten: moderne muziek.

middag

000: interviews en
13.11 Informatie:
ontwikkelingswerk; 13.20 Pro memorie;
13.25 Gram. A. Promenade orkest met
zangffolist: operatnuziek. B: RadiopihilharmoiNsch orkest: Massieke muz. 14.25
progr. NOS: 16.00 Promenade orkest:
VPRO: 12.00

Agent

gram. 13.00 Nieuws;

amusementsmuziek. AVRO: l".. M
cimibelrecital: oude muziek; Kj^ »
16.02 Parijs in Emmeloord: MTI
ziekprogr. 16.30 Voor de
Lldht orgelspel; 17.0 Overheids^jdjj

ien°%rk

ting: Samenwerking met

ontwi^tn
P'^-Jnl\

landen. Samenstelling en
Thon Raes. Plm. 17.55 Mededel""

avond
i *l
18.00 Nieuws; 18.11 Radiojouma?,ie|3
A la carte: tafelmuziek; 19.30 i19
j)|
19.35 RVU: Rembrandt
Mejuffr. Drs. A. A. E. Vels Heug. A
20.05 Stereo: Singing Burope 196?' M
festival te Scheveningen (oP^'V. 1
22.20 Bak (ze) niet te bruin!.
Bond zonder Naam. NOS: 22.30
22.55 Nabeschouwing over de fgft'jll
Frankrijk: 23.02 Radiorama: vle >
mini-magazine; 23.25 Jazz uit
i
torlsch archief; 23.55-24.00 Nieu^ i

1606-l«f?'

V*%\A
J^'l

"

111
HILVERSUM——.
—^—— .^——

_

'

,,

,i

ochtend
,-M\
NCRV: 9.00 Nieuws; 9.02 Fit: »%$
tenprogr. 10.00 Nieuws; 10.03 P°"
(11.00 Nieuws).

middag

«f'

1

'

TROS: 12.00 Nieuws; 12.03 Ly»* Im h
KRO: 13.00 Nieuws; 18.03 De R°% Jl
Frankrijk; 13.08 Actualiteiten J^ey
reportage v.d. Vierdaagse te
13.13 TNT: licht muziekprogr. }*fóU
14.03 Ronde van Frankrijk; I*^s; 3'
gezellig aanplaten;

15.00

<

'

Nieu^öOT'

De Ronde van Frankrijk; 16.08 1
popmagazine. (Dit progtamma
derbroken v.d. Ronde van 'f r 1
17.00 Nieuws; 17.02 Actuadit«Sf|.'
o.a. reportage v.d. Vierdaagse te
gen; 17.07-18.00 DraaijijofdraallIV
zoekplatenprogramma.

*

REGIONALE

'

OMROEP^JP*

19.00 Nieuws; 19.10 't Is te 7&8&%$)
Muziek tussenbei: de Quimtes;
wais het. Gesproken herinmerit*1»
Mr. E. Franquinet.
Dinsdag 15 juli

.

\iïmh*rasDaahlaA

extra

juli 1%9

een kruimel brood op het
Wate/rf
No°rdzee
omsluit mij
zachte

dei

e

met een

*»" Grauwe
geruis

golven met wat schuim
to 0ll[
deioosh iS zonder slotakkoord. De einZ° monumentaal dat ik even
hap' z°nder zwemvest zou ik hebbon „
eeuwd in een wanhopige poging
ee n m
reactie te ontvangen. De manren v 6nSeliJke
; n de Marine luchtvaartdienst hebben

S.
naar-H.!
graden' 1

r.a

komt^lul^

deZe temPeratuur van vijftien
U het tWee uur volhouden.
Daar-

de marginale sector terecht. U
en verdrinkt. „Twee uur."
»2o l ngWUSteloos
Zal
het niet duren", is mij verzekerd.
öe f ei
le overall fladdert om mijn benen.
Ik VO
de hartslag achter in m'n keel. OntstenPatroon. Groene dop verwijderen,
ln

r,
aakt

an^

gj°!'an'
-

trekken aan ring. De instructie luidde: „Omhoog houden, van de wind af. Krijgt u dat
goedje in uw gezicht, dan brandt het door.
„Kleurige rookwolken bolderen over het water, verijlen tot dunne slierten.
Ik denk: het heeft geen zin. Ik heb de patroon
te vroeg afgestoken. Sissend vuurwerk zonder

effect. Wat blijft is de verpletterende stilte.
Lucht en water hebben een afschuwelijk
verbond gesloten. Zij omringen mij met ruimte zonder afmetingen, zonder oriëntatie. Er
zijn twee richtingen: omhoog naar het onbereikbare grijs, omlaag naar het onheilspellende zwart, waar alleen vissen ademen. Ik moet
omhoog. De kustlijn ligt ver achter de horizon.

9

Operatie
„journalist
gaat natte

broek halen"

Drenkeling op eigen verzoek
Drenkeling

op eigen verzoek Zestig
de Marine Luchtvaartdienst
en de zeevarende marine zijn ingeschakeld om de operatie in alle opzichten vlekkeloos te laten verlopen
Het wordt aan mü en de fotograaf
overgelaten hoe het programma zal
verlopen. Wil meneer in het bootje blijven, wil-ie te water, wanneer wenst hy
te worden neergelaten vanuit een helicopter en wanneer wenst-ie te worden
opgehaald.

mannen van

De MLD op het vliegveld Valkenburg
bcochouwt hst als een aardige oefening
zander veel risico's. Vierentwintig uur
per dag is zij met mensen en uitgebreid materiaal paraat voor het redden
van mensen uit zee. De Opsporings- en
Reddingsdienst,
afgekort tot
OSRD,
heeft voor vandaag ook HR. MS. „Balder" gecharterd als trait d'union in het
plan j,ournalist gaat natte broek halen".
De journalist wil ervaren hoe een drenkeling zich voelt in de immense oneindigheid en wat er voor de SRD komt
kijken om die eenzame drenkeling in
veiligheid te brengen.

Het tempo van de voorbereiding en uithreiding van bet plan zijn aangepast
aan de eisen van de reportage. In geval van echte hulpverlening kost het
niet meer dam vijftien tot twintig minuten om een vliegtuig in de lucht te
krijtgran. De snelste tijd tot nu toe was
elf minuten.

Ritselen
Vandaag dus een kleine oefening. Er
is'reden om aan te nemen dit de MLD
dit klusje even tussen de bedryven door
„ritselt", maar de werkeiykheid leert
dat by iedere voorbereiding de uiterste zorgvuldigheid wordt betracht. De
heren van de krant moeten eerst een
zwemvest passen. Daarna werden ze geinstrueerd over de werking van het
vest. Indien de rode knop voor de geperste lucht ontbreekt, dan zelf het vest
opblazen .Ventieltje na gebruik laten
terugspringen en halve slag draaien.
Knopen op de borst goed vastmaken.
Vervolgens de oranje overall met de
vele ritssluitingen passen.
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zijn anders wil
niemand het kopen. Vandaar het idee
om het volk inspraak te geven en het
zelf een boek te laten schrijven, een
„privilege" dat tot dusver eigenlijk
aan maar een klein groepje van voornamelijk journalisten voorbehouden is.
Het echtpaar Den Haselaar, dat een
flatje middenin Rotterdam verwisselde voor een statig Jugenstil herenhuis
aan de rand van de akkers van het
Noordbrabantse boerendorp.e Nieuwendyk, zoekt naar omstreden persoonlijkheden. Alleen bekende mensen
waarover tegenstrijdige menigen bestaan zijn in een boekje in de serie
„Rancunes en frustraties" waard.
Minister Luns is het eerste slachtoffer. Om reacties uit te lokken plaatste
het Nieuwendijkse uitgeversechtpaar
een advertentie.
Het verzoek leverde zoveel brieven
op dat de Nieuwendijkse PTT een extra posthestelling in moest voegen. Uit
de tientallen brieven komt onze bewindsman van buitenlandse zaken
beurtelings als een bromtol in streepjespak, een integere diplomaat en de
best betaalde komiek van Nederland
uit de verf.
Er z(jn ook mensen, die zich zorgen
over izijn drukke leven maken. Zoals
een mevrouw, die schreef...„Gut, wat
zal die man een kopzorgen hebben".
Een verontwaardigde Hagenaar vindt
onze excellentie een overbodige luxe:
„Hy zou zijn honderden onderscheidingen ten bate van de slecht behuisden

van

de schilderswijk moeten veilen,
dan kan hy nog altijd als commissaris van de koningin van onze dertiende provincie de kost verdienen," zo
stelt hy voor.
Het volk kent Luns als „een heer van
stand", als een man wiens garderobe
uitsluitend uit streepjespakken bestaat.
Vandaar dat er typeringen als deze
binnenkomen
Ach en dat verrukkeïyke streepjespak van Groninger klasse, dat Luns al jaren, dag in dag uit
draagt by zijn stevige stappers van
zwart lak uit de Langstraat en dan dat
onafscheidelijke
diplomatenkoffertje
met een Linguaphonecursus
in de
ene hand en De Telegraaf in de andere

hand".
By Luns laat de uitgevery De Forel
het niet, men vraagt nu al de mening
van het publiek over „De Telgraaf",
daarna wil men een pocket onder de
titel „Het volk van God" uitgeven en
als laatste in de serie „Rancunes en
frustraties" staat het boekje „Het
volk over Guus en Hermien" op het
programma.

Inmiddels werd de Auguste Rell 225-heücopter uit de hangair gereden en
aan een scherpe controle ondierworpen.
Volgende fase: kennismaking met de

bemanning. Eerste piloot: adjudant vlieger: B. P. Vam Deelen, tweede piloot:
luitenant ter zee K. Jurriens, hoist-operator (de man die de lier bedient) P.
de Groot, korporaal vliegtuigraaker.
Twaalf uur 's middags: briefing van bemanning en journalisten.
„Oefening
kram.t" stond er op het schoolbord in
die kantine. Luitenant ter zee I. .J
fliieter, waarnemend commandant
gaf insitruotie. Korte zakelijke mededelingen, vrucht van jarenlange ervaring
en deskundigheid.

De „sling"
„Heren,, het is nu half één. Hr. Ms.
„Raider" vertrekt nu van de pier in
Scheveilingen. U bent op de aifgiesproken plaats om kwart over één. U laat
de journalisten zakken en u keert terug om de „kikker" met rubberbootje
op te halen, journalist stapt vervolgens
in rubberboot met buitenboordmotor.
Van daaruit stapt hij over in kleine
rubberboot van kikker. Vervolgens begeeft journalist zich te water, zwemt
weg van rubberbootje en wacht tot helioopter verschijnt, die hem oppikt en
terugbrengt naar Vaikenburg".
Voor de fotograaf gold een ander programma. Terwille van de plaatjes moest
hij één keer extra gehesen worden. Er
waren geen vragen meer. Operaties als
deze zijn dagelijks werk. Beroemdste
wapenfeit uit de geschiedenis van de
MLD: zestig wadlopers, ingesloten door
water, oppikken en naar veiliger oorden
brengen. Adjudant Van Deelen: „Heeft
u de sling al beproefd? Denk er om
dat die ijzeren lussen goed in de haak
moeten zitten, anders valt u terug in
zee. De leren band draagt u om uw
rug onder uw armen. Armen stijf naar
beneden drukken, huls rond stalen draden naar u toe halen.

.

Het grondpersoneel wuifde ons bemoedigend toe. De met daverend geluid
snorrende rotorbladen werden in beweging gebracht. De Augusta trilde over
haar hele lijf. De schuifdeuren werden
gesloten. Wederzijds handopsteken ten
teken dat iedereen de situatie „under
controJ" had. De povere flora langs de
startbaan viel in zwijm toen ée helicopterwiteloen op volle toeren begonnen
te 'draaien. Los van de grond, voorwaarts over de duinen naar zee. Ik
overpeinsde extra waarschuwing van
adjudant Jurrieros: „Als wij u uit het
water oppikken, houdt er dan rekening
mee dat u de eerste seconden niets
zult zien. De rotorbladen doen fonteinen van water opspuiten. Miljoenen
fijne druppeltjes belemmeren bet uitzicht totaal. Als we recht boven u zitten slaat het water van de plaats weg".
Voor de fotog.raaif was een extra riem
besdhikbaar. Zijn taak was het, liggend
op zijn buik, half uit de helioopter hangend, plaatjes van het hijsen te schieten.
We vlogen weg van het strand. De
Noordzee lag te glanzen als een gekluisterd bergmeer. Een gesprek was
niet mogelijk. Wij volstonden met gebaren toen een donker puntje in zicht
kwam. Het patrouillevaartuig Hr. Ms.
„Baider" wachtte ons. Wij zagen aan
boord de bemanning met zwemvesten
gereed staan. De organisatie sloot als
een bus. Het was kwart over één.

Duwtje
Hoist-operator De

Groot opende
de
schuifdeur. Donderend lawaai en wind.
De Augusta hing mathematisch zeker
boven het achterschip. Het was mön
beurt. Operator De Groot legde de sling
onder mijn armen. Een klein duwtje.
Ik hing tussen hemel en aarde. Boven
myn hoofd de snorrende rotorbladen,
dertig voet beneden de „Balder". Aangedreven door een klein motortje werd
de draad gevierd. Unieke ervaring. Een
stevige vuist greep myn broekspijp.

Een paar onzekere passen aan dek, verwelkoming van de commandant, een
cola en een sigaret. De Augusta was
in de grijze lucht verdwenen. Een kwartier later zette hij de kikker af. De
kikker was de kikvorsman J. Hendrik-

se, die heel losjes, in ieder geval minder krampachtig dan wij afdaalde naar
het schip.
Tijd voor de overstap. Via de wande

touwladder dook ik in de groene rubberboot. De kikker die langszij zwom,
maakte zijn pakketje open. Een kleinere
uitgave van de rubberboot dreef binnen
een seconde op de kalme golven. Ik
stapte opnieuw over en peddelde met
mijn handen weg van de „Balder".
Er bekruipt mij een merkwaardig gevoel. In die geschiedenis van de scheepvaart is het hcoderden keren voorgekomen dat mens-en dagenlang in kleine
rubberbootjes rcnddieven zonder gezien
te worden. Ik begint te begrijpen hoe
zij zich gevoeld hebben. Ik weet dat
de helicopter kkomen zal, dat er, in feite weinig kan gebeuren. Deze vliegende
redders hebben vaak onder veel benarder omstandigheden hun werk moeten
doen.
Volgens opdracht laat ik mij in het water glijden. Seinpatroon dn de rechterhand. De groene dop is voor overdag.
de rocie voor 's avonds cm 's nachts.
Wie in de duisternis niet kan zien wel-

ke dop hij moet verwijderen.,
weet
dat de nachtkant ribbels heeft. Overdag
is de vrijkomende rook oranje gekleurd,
's nachts ontstaat een Bengaals vuur
dat op mijlen afstand zichtbaar is.

Snaterend
Ik drijf een beetje af zonder precies te
weten waarheen. De temperatuur van
het water is redelijk. Het zachte gebrom in de verte klinkt als een bevrijding. De Augusta draaft mij tegemoet
met snaterende wieken. Rond de plek
waar ik ronddobber trekt zü cirkels die
het water lichtelijk in beweging brengen. Ik zie het bovenlichaam van de fotograaf, die half uit de helicopter hangt.
De staaldraad met de sling daalt af
naar het wateroppervlak. Wanneer de

helicopter tot op dertig voet is gedaald
en ik in de slipstroam wan de rotor ben
geraakt, voel ik mij plotseling bevangen door een lichte paniek. De rotor-

bladen „slaan" brede fonteinen.
De wereld wordt wazig, ik proef de zee
in mijn mond. Donderen geraas van
het insect boven mij, dat een schaduw
werpt op de golven. De sling danst op
het water. Nu moet het gebeuren. De
operatie werkt met uiterste precisie in
vakkundig samenspel met de vlieger,
die van zijn plaats moeilijk zien kan
wat er beneden hem gebeurt.
Ik wring de sling over mijn zwemvest
en geef een teken naar boven. Operatie „natte broek" is geslaagd. Als een
druipende hond word ik opgetakeld. Ver
beneden ligt het rubberbootje omgekeerd op het water. Luitenant Jurriens
verzekerde mij vooraf dat zon rubberbootje ernstige gevaren kan opleveren
als de helicopter te dicht in zijn buurt
komt. Door de zuigkracht kam het bootje tussen de rotorbladen terecht
komen met alle nare gevolgen van dien.
De Augusta snelt naar Valkenburg. De
vliegers steken hun duim omhoog. Met
uitzonderlijke precisie is het program

juli
De meeste
Denen blyken volmaakt onverschillig
te zijn voor de opheffing van de meeste bepalingen tegen pornografie in
schrift of beeld en de afschaffing van
de censuur op films.

Dezer dagen was er alleen een confrontatie tussen betogers tegen de pornografie een een handelaar in pornografische geïllustreerde bladen die gratis
de ergste tijdschriften uit zijn voorraad
ronddeelde.

Vorige Weeik werd het verbod op de
productie en de verkoop van geïllustreerde pornografie van kracht. Twee
jaar eerder was bij de wet het verbod
op schriftelijke pornografie reeds opgeheven. Tegelijkertijd werd het wetsontwerp waarbij de filmcensuur werd
afgeschaft vam kracht. Een bioscoop in
het centrum beeft meteen gereageerd
mat de vertoning van de „Wilde Em-

gelen" van Roger Corman, welke eerder door de censuur was verboden. Op
de première verschenen 70 leden vam
een plaatselijke motorclub die naar de
is genoemd. Voordat de lichten
in de bioscoop uitgingen, stond een
voorman van de „Wilde Engelen" op
en hield een korte maar krachtige toespraak waarin hij de leden van die bende aanspoorde koel te reageren. Dat
deden zij ook, zelfs toen zij twee uur
later uit de bioscoop kwamen en oog
en oog stonden met een 200 leden van
de organisatie „Jonge Christenen" die
over de Stroeget, de lange hoofdwinkelstraat van Kopenhagen, trokken met
spandoeken en bijbels. Zij deelden antipornografische vlugschriften uit en zon-

gen hymnes.

Eerder dit jaar hadden de Jonge Christenen 's nachts plakkaten geplakt tegen „de pornografische pest"
op de
winkelruiten van tientallen winkels die

in pornografische literatuur handelen.
Aan het slot van de demonstratie luisterden de Jonge Christenen naar een
spreker op het stadhuisplein die waar-

schuwde dat Denemarken een nieuw
Sodom en Gomorra wordt.

Maar zij konden niet verhinderen dat
honderden nieuwsgierigen gratis pornografische tijdschriften aannamen van
de handelaar die zei dart de Jonge
Christenen ook een plakkaat op zijn
winkdruit hadden geplakt en dat dit
zijn zoete wraak was.
De autoriteiten zowel als de handelaars
zijn het er over eens dat de meerderheid van de Denen ziich niet druk maakt
over pornografie» maar dat de opheffing van de beperkingen ongetwijfeld
een grote aantrekkingsikracht zal hebben op buitenlanders uit landen die
minder gemaikkdijk over dergdijke dingen denken.
De redenering achter de opheffing door
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De indruk van
dienstplichtige over de
militaire dienst is in zijn algemeenheid
gesproken neutraal of ongunstig. Men
verwacht weinig nut van de dienst,
maar gelooft wel dat het plezier de
narigheid zal overtreffen. Overigens is
de helft van de aanstaande recruten
van mening, dat er een derde wereldoorlog op komst is.
de aanstaande

afgewerkt.

Daarin heeft een aantal mensen een belangrijke rol gespeeld. De helicopterbemanming, hert grondpersoneel en
de
crew van het patrouillevaartuig.

Riskanter
Er is weer een mens uit zee opgevist.
Klusje zonder poblemen deze keer, omdat het optreden van de drenkeling in
de organisatie vooraf was opgenomen.
De werkeiykheid is vaak veel riskanter, hangt veel meer af van het improvisatietalent van de feilloos werken-

de OSRD.
De echte drenkeling is vooraf niet geïnformeerd. Vaak is hij nauwelijks
zichtbaar door nachtelijke duisternis,
door slecht weer overdag. De echte
drenkeling staat oog in oog met
de
dood en dat betekent dat zijn mentaliteit anders zal zijn dan die van de journalist, wiens veiligheid vooraf is gegarandeerd.

De mannen van de OSRD vormen
een prachtig team met een unieke vredestaak. Op de defensiebegroting is
een fors bedrag voor hen uitgetrokken. De mens op zee vaart er wel bij.

laat Denen koud
Pornografie
—
KOPENHAGEN,

Bij de

het parlement is dat iedere volwassene

het recht heeft uit te maken wat
en dat verboden, politiemaatregelen en rechtszaken
vraag
alleen maar de
stimuleren.
Im ieder geval meldt de pornografische
industrie, welke per jaar een omzet
van 170 miljoen gulden heeft, dat de
verkoop van schriftelijke pornografie
sterk gedaald is nadat deze niet langer
verboden was. Verder zijn er ook aanwijzingen dat het aantal seksuele misdaden is afgenomen.
Maar de uitvoer van Deense pornografie bliikt steric gestegen te zijn.
zelf

hij wil men of lezen

—

De wet verbiedt nog wel steeds pornografie aan kinderen te verkopen en
voor de vertoning van films aan kinderen onder de 16 is ook toestemming
nodig. Verder heeft de politie er de bevoegdheid bij gekregen in te grijpen
als pornografische artikelen te provocerend wordt geëtaleerd.

LUUK KNOI
Dat zijn een paar resultaten van een
onderzoek dat de Groninger studen'
de sociologie Luwk Knol (26) instelde

en dat is neergelegd in een doctoraalscriptie.

De heer Knol moet zelf nog in militaire
tijdens een van de keuringen,
die hij moest ondergaan, kwam bij hem
de gedachte op eens te onderzoeken welke motieven de aanstaande dienstplich-

dienst en

tigen bezighouden.
Hij stuurde bijna 200 vragenlijsten de
deur uit naar 18- tot 20-jarigen, die
reeds waren goedgekeurd en in dienst
zouden moeten, (een steekproef uit het
inschrijvingsregister van de afdeling
Militaire Zaken van de gemeente Groningen). Ongeveer 73 procent stuurde
de vragenlijst ingevuld terug.
Bijna 71 procent van de ondervraagden
heeft een ongunstig oordeel over de

dienst. De dienst wordt vooral ervaren
als een onprettige onderbreking vam studie of loopbaan. De discipline wordt
door 5,1 procent overdreven geacht.
De vraag naar de wijze waarop het leger het meest dienstbaar aam de vrede
gemaakt kan worden wordt als volgt
beantwoord: 39 procent meent dat het
leger ingeschakeld moet worden by de
ontwikkelingshulp of ander sociaal werk,
22,7 procent ziet een vredestaak in de
NAVO-activiteiten, 12.1 procent meerit
dat de vrede het meest gediend kan
worden in een VN-leger.
De betekenis vam nationale symbolen
schat men niet hoog meer, zo blijkt
verder uit het onderzoek.
Bepaald pessimistisch is de visie op het
eventueel uitbreken van een derde wereldoorlog. Vijftig procent van de ondervraagden meent dat er zeker (27,7
procent) of waarschijnlijk wel (22 procent) een wereldoorlog zal uitbreken en
62.4 procent meent dat er dan kernwapens zullen worden gebruikt.
De beste manier om de oorlog te voorkomen wordt door 33,3 procent gezien in
het spreiden van de welvaart over de
gehele wereld.
Vam de Chinezen heeft men het meest
ongunstige beeld terwijl de Russen en
Amrikanen
daarbij vergeleken
vrij
gunstig afsteken en nauwelijks
verschillende gemiddelde waardering krijgen. Chinezen worden het meest genoemd als strevers naar wereldoverheersing, gevolgd door de Russen en
dan pas de Amerikanen.
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Aannemerscursus Heerlen

A

DIPLOMA VAKBEKWAAMHEID BOUW

ONZE SPECIALITEIT

I

Deze 3-jar,ige avondcursus heeft tot doel de kennds op het
gebied van de techniek en de bedrijfsvoering van leidinggevende functionarissen in het bouwbedrijf op hoger plan
te brengen.
Het diploma geldt tevens als bewijs van vakbekwaamheid
bij vestiging of overname van een aannemersbedrijf.
Aanvang nieuwe cursus op maandag 18 augustus.
Aanmelden elke avond van 7 tot 8 uur bij de direkteur,
H. G. C. Willemsen, Pluijmaekersstraat 24, Heerlen, telef.
no. 17018.
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ENKELE WONINGEN ZIJN DIREKT OF OP
KORTE TERMIJN TE AANVAARDEN.
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„achteraf" alleen maar meevallen.
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LUXE WEEFSTOFFEN
Inzeerromantischejacquarddessins pracht kleurstellingen. Liefst
30% beneden de normale prijs.
OPENINGSPRIJS 5.58
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Aangepast aan Uw persoonlijke omstandigheden. Bij de door ons genoemde maandelijkse
lasten komt niets meer bij! Dus.... het kan
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200 cm/hoog per meter 5.48
250 cm/hoog per meter 6.98
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DUBBELE VELOURS
'n Geweldig gordijnstof. 120 cm
breed. Nu in ons uniek gordijnenhuis voor een ongelooflijk
lage prijs. Schoonheidsfoutjes
kunnen voorkomen, maar daarom

Landelijk en rustig, maar toch centraal gelegen.
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kwaliteit duur betaald moet worden. Hét gordijnenhuis van Paul
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Ploegleiders eisen inzage van rapporten over op doping onderzochte renners

Tal

van

ploegleiders

ongerust over de
controle bij Merckx
VERBOLGEN TON VISSERS:

Zo maakte de Tourorganisatie, in een door de voorzitter van de jury Abel Floch uitgegeven communiqué, zaterdagavond de dopingaffaire in de Ronde
van Frankrijk bekend. Opvallende zinsnede:
."; dat ALLEEN vijf analyses positief resultaat opleverden. Henk
que circq analyses
Nijdam (links) en Jos Timmerman (foto rechts), twee Willem, 11-ers „in overtreding".

seulement..

"Heeft Nijdam geen goede verklaring
dan wordt hij uit de ploeg gezet"
door WILL J. POULSSEN

RëYet

"'Uli ~~ Het §ezicht van Co-directeur Felix Levitan
strak. Dat was zaterdagavond in de perszaal, waar het gons-

sto a

Tan

la s e eruchten over renners die bij de dopingcontrole van de
dagen door de mand waren gevallen. Het zouden zes man
Under die zes niet minder dan drie leden van de Willem II§" Henk Nijdam, Joseph
Timmerman en Rik van Looy. Ook
naatn van Jan Janssen viel. Felix Levitan hielp de in spanning
wC
journalisten uit de droom. Hij liet weten dat van de
ty.,1 ende
cm H-ers alleen Joseph Timmerman en Henk Nijdam bij de

"

lokkenen

waren en dat er verder op de lijst voorkwamen Rudi
(Salvarani), Pierre Matignon (Frimatic) en Bernard Guyot

,,s lS

<>nolor).

n°n
rtïatl

,

n liet verder weten, dat Matign C*Uy'ot geen contra-expertise
n aangevraagdl. Ailtig, Timimer-

?} NiJdam wel. De conbra-experGent b"■> Proüessor De Vleeshouwer in

lise

ai gj|^rachten voor het drietal geen
d!e vastgestelde analyse.
Altjg, V? in
ignon en Guyot kregen een
straj
11 15
minut"en 'im bet algemeen

v^tat'

'

Het result,a,aï
het on*?^"
v* Niidam en Timmerman, die

*e Tou

va"

(Mle'' ls «te rug hebben toe'kfeeerd ln,nU'
Zal wordleu doorgegeven aan
de KNWU in Neder'anti en VeaiJk
de 8.W.8, in België.
B

Positief

öe me
deliri|g
n

van „monsieur" Felix

** m'ete,en voldoendie

ge-

*voti(i t °P voor de to^ zatertilagleer amdia,t er over de
biJZonT
*Grifte
, vervelende rit tussen La
te en

R'

av,ea toch Wi«Mi«
Wem- te
S6tlsati
vel"tellleu
viel. Voor een
e v
*r

1 de
e"
J^taat
rc kx
Positief zou zijn geweest.
alle^?J 1werd
er een ploegleidensbdj-

*e

k

e,ï*ife

t
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de eerste «rde zorgde tusiven door BIC-ploegleider
Hij Zweerde dat het rehet ond«r,zoeik hij Eddy

eenkomst .gearrangeerd, waarop ook de
heren Levitan, Goddet en Odotkter) Dumas verschenen. De ploegleiders drongen er bij de Tour-organisatoran op

aan inzage te krijgen van die rapporten over alle onderzochte renners. De
bedoeling was duidelijk: dan moesit
ook het rapport van Eddy Merckx op
tafel komen. De Tourleildimg ginig echter niet door de knieën. „Wanneer jullie die rapporten per se willen zien, dan
zullen we er zijner tijd wed eens mee
op de proppen kamen. Maar nu denken we er niet aan". Zo ongeveer was
het antwoord van de hoogmogtenden.

Intussen was men natuurlijk in het
Nederlandse kamp bijzonder geschokt
over het feit, dat maar liefst twee
knapen uit die plaag van Willem II
door de mand waren gevallen. Niet in
het minst ploegleider Ton Vissers, die
later op de avond in hotel France de
Notre Dame in Castelnaudary, waar
de Nederlandse ploeg zijn tenten had

opgeslagen, zioh nogal uiterst verbolgen toonde over Henk Nijdam.

Schandaal
..Ik

vind het gewoon

een

schandaal,

dat Nijdam zo iets heeft gedaan", al"
dus een opgewonden Vissers. „Als het
aan mij ligt, wordt hij uit de ploeg
gezet, wanneer hij straks geen behoorlijke verklaring kan afleggen. Natuur
lijk krijgt hij een kans zich te verdedigen. Wat mij het meest ergert ia
dat Nijdlam naar huis is gegaan zondier
me te zeggen, dat hij stimulerende middelen had gebruikt".
Ton Vissers wilde de affaire Joseph
Timmerman uit een gehelen andera
hoiek bekijken. De Belg had namelijk
vooraf laten weten, dat hij op dokter»'
advies bepaalde pillen bij zidh had e»
ock nóm tegen eventuele krampen.
Ton Vissers: „Ik kan me voorstellen,
dat er met die pillen iets niet in ordie
is geweest. Timmerman heeft trouwens voor zijn vertrek naar België
tegen me gezegd, «Jat hij naar zijn
huisarts zou gaan. Deze zou zich daarna op zijn beurt in verbinding stellen
met Professor De Vleeshouwer. Misschien komt hierna weer een ander
aspect naar voren en kan er mogelijk
voor het geval Timimerman een ver-

klaring

warden gegeven".
Ton Vissers noemde die controle, zoals
die .nu plaats vindt een belachelijk»
zaak. „Er moeten gewoon meer renners worden gecontroleerd. De Tourorganisatie heeft toch genoeg geld om
de controle» op grotere schaal door t»
vaaren".

Zaterdagavond en ook nog zondagochtend viel er bij tal van ploegleiders,
ongerustheid te bespeuren over d;e
controle bij Eddy Merckx. Die ploegleiders konden zidh maar moeilijk ont-

Kees Pellenaars:

Nederlanders
hebben zaterdag
de plank mis
Voor de start van de tijdrit in Revel: Eddy Merckx in druk gesprek gewikkeld met Tourdokter Dumas
trekken aan het vermoeden, dat men
over Eddy Merckx
na alles wat er
in de Giro d'ltalia is gebeurd
geen
tweede keer meer een positief resultaat durft bekend te maken. Eddy
Merckx zelf heeft aan dokter Dumas
een lijst verstrekt van 15 produkten,
met de vraag of hij deze mocht gebruiken. Dokter Dumas heeft een aantal prodiukten van deze lijst geschrapt.
Nu zou men kunnen aannemen dat

—

—

Merckx de stoffen die van de lijst zijn
afgevoerd inderdaad niet neemt. Maar
daaraan hechten de ploegleiders niet
zon sterk geloof, waardoor het wantrouwen blijft en men daarom bijzonder graag het officiële rapport over
het onderzoek bij Merckx wilde zienBijzonder kwaad maakte zich Rudi
Altig, toen eenmaal bekend was dat
ook hij tot de „boosdoeners" behoorde,

Zijn eerste reactie was: „Ik ga onmiddellijk naar huis. Ik heb niets ge-

namen". Salvaranfs ploegleider Luciano Pezzi kalmeerde de Duitser echter.
Het bleef bij Altig dan ook maair bij
een voornemen. Zondagmiddag stond
zij het minder opgewekt
hij
in
het bloedhete Reveil weer aan de start
van de tijdrit.

—

BEUGELS HAD GEWETENSWROEGING OVER TWEEDE PLAATS

Verstandhouding tussen
Willem II-ers zoek
door WILL J. POULSSEN

—

er

**baaren Wilfried

David, samen op jacht naar de Portugees Joaquin Agostinho.
en won de etappe (zaterdag), zijn tweede ritzege in deze Tour.

Agostinho

bleef

REVEL, 14 juli
„Ik had David in
de sprint liever niet geklopt. Ik had
tegen hem gezegd, dat ik niet mee
zou sprinten. Hij deed per slot van
zaken onderweg het meeste werk,
maar ik moest voor de ploeg denken aan het ploegenklassement".
Het zat Eddy Beugels niet lekker
nadat hij zaterdag in Revel de tweede plaats had veroverd, in die lange
rit tussen La Grande Motte en
Revel. „Ik heb een excuus", merkte
de Sittardenaar op.
„Ik ben het
eerste weggegaan uit het peloton,
nadat Agostinho was ontsnapt. David heeft naar me toe kunnen springen. Het is de vraag hoe het met
hem zou zijn gelopen, wanneer ik
het initiatief niet had genomen".
Ook zondagmiddag, voor de start
van de tijdrit, had Eddy Beugels
kennelijk nog altijd gewetensbezwaren. „Ik heb gehoord, dat David nogal kwaad op me is geweest. Maar ja,
wat wil je. De wielersport is nu
eenmaal keiharde bussmes".
Ja, keiharde bussmes. Daarvan wist

men zaterdagavond en ook zondag

nog een heel lied te zingen in

het

Willem U-kamp. In dat kamp keken Harm Ottenbros, Cees Haast en
Eef Dolman met allesbehalve vriendelijke blikken naar Rini Wagtmans.
Wat Rini volgens hen had gedaan
druiste tegen alles in, wat ook maar
iets te maken heeft met goede teamgeest. Toen Harm Ottenbros op een
gegeven moment een lekke band
kreeg en hij door Haast en Dolman
werd geholpen om weer zo vlug mogelijk terug te komen in het peloton, achtte Rini Wagtmans de tijd
gekomen om als een dolleman op
kop van het peloton te gaan sleuren. Het tempo van dit peloton vloog
danig de hoogte in en de drie ploeggenoten van Rini Wagtmans moesten meer dan 10 km lang rijden met
de tong op de schoenen.

Om te ploffen
Eef Dolman was om te ploffen over
het gebeurde. „Toen we weer met
zijn drieën in het peloton kwamen,
werden we door de overigen gewoon
uitgelachen. Opzij, opzij, schreeuwden ze. Laat ze voorbij. Ik ben toen
naar Wagtmans gereden en heb tegen hem gezegd: „Je hoeft niet meer

zo hard te rijden, we zijn nu bij"....
Ook Cees Haast wist niet wat hij
van Rini Wagtmans moest denken.
„Maar Rinus, wat maakde gij nou,

heb ik tegen hem gezegd. Hij deed
toen of hij van de keizer geen kwaad
wist. Ik kan gewoon niet begrijpen
waarom hij dit heeft gedaan".
Enfin, de verstandhouding in de
Nederlandse equipe werd er beslist
niet beter op. Rini Wagtmans die
vol bleef houden dat hij niets had
afgeweten van een lekke band van
Ottenbros, liet zich echter op een
gegeven moment ontvallen: „Waar
maken zij zich nu zo druk over ?
Eef Dolman en Harm Ottenbros hebben voor mij nog geen trap gedaan.
Cees Haast wel. Ik heb het toch
maar moeten doen. Ik heb het meest
in de la gebracht. Maar straks komen zij wel om mee te delen. Ze
kunnen me nog meer vertellen".
Intussen liet ploegleider Ton Vissers weten, dat Willem II het volgend jaar aan een aantal zwakke
renners geen contract meer zal geven en dat hun plaatsen ingenomen
zullen worden door sterkere krachten. En vervolgens dat de ploeg in
haar geheel ingekrompen zal worden.

geslagen
De Nederlanders hebben zaterdag in
de lange en vervelende rit tussen La

Grande Motte en Revel de plank mis

geslagen. Zij hebben de kans van hun
leven om een etappe le minnen «oorbij laten gaan. Ik snap niet goed
waarom zij niet reageerden, toen de
Portugees Joaquin Agostinho uit het
peloton wegsprong. Geen enkele Nederlander reageerde. Men had toch
moeten weten dat wanneer Agostinho
eenmaal weg is, hij ontzettend goed
rijdt. Eddy Beugels heeft naderhand
weliswaar, samen met de Belg Wüfried David nog geprobeerd om de
Portugees te achterhalen, maar in
plaats dat het duo terrein won werd
de achterstand op de koploper groter.
Ik weet het niet, maar misschien spelen de Willem 11-ers een andere taktiek, maar voor mij hadden ze er altijd bij moeten zijn toen de beslissende slag viel. Immers: met uitjonderinp van Rini Wagtmans hebben zij i?i
deze Tour de France min of meer als
toeristen gereden. Juist daarom hadden zij in deze vlakke etappe meer
moeten laten zien dan dat zij er al-

leen maar zyn. Nu komen er weer diverse zware ritten en is de kans qp
een behoorlijke klassering weer verdwenen. Neem de etappe van vandaag
tussen Castelnaudery en Luchon. Ik

weet uit ondervinding dat dit de
zwaarste Pyreneeënrit is, ondanks het
feit dat er maar bergen van de tweede en derde categorie in voorkomen.
Die drie Cols liggen echter in de laatste 70 kilometer. De laatste rit is er
een van de tweede categorie, de Col
de Portillon. De top van deze berg is
op 10 kilometer voor de eindstreep. In
de afdaling valt er dus maar bijzonder weinig goed te maken. Vroeger
toen ik ploegleider was vielen er in
deze etappe altijd grote tijdsverschillen te noteren. Het is dan ook vooral
in deze rit dat Rini Watgmans op zyn
qui vive moet zijn. Vooral na die halve rustdag van gisteren. Na zon dag
hebben de meeste renners last van
stijve spieren, wanneer ze tenminste
geen trainingsrit
hebben gemaakt.
Voor hen wordt het bijzonder zwaar.
Ik verwacht overigens, dat de groten
ln deze lastige etappe weer zullen toeslaan. Ik kan me nog herinneren, dat
het bijna altijd Raymond Poulidor
was, die in die eerste Pyreneeënrit
zijn gezicht liet zien. Ik verwonder
me helemaal niet, wanneer hij van-

daag hetzelfde gaat doen. De luie
Poulidor moet toch een keer uit de
hoek komen. Hij is een meerijder, die
Zich altijd op één man concentreert.
Vroeger was die man altyd Jacques
Anquetil.

Limburas Dadblad
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Met Ford Escort Twin Com in toerwagenklasse 1300-1600 cc

ZOMERCOMPETITIE
Orebro SK-NEC 1-1

Frans Lubin behaalde in Welschap
eerste Nederlandse kampioenschap
(Van een onzer verslaggevers)

WELSCHAP, 14 juli
eerste

Nederlandse

—
kampioen-

„Mijn

ter met zijn BMW opeens in volle vaart
op me af komen. Ik gooide snel het
stuur om. Koster vloog dóór en knalde
tegen de wagen van Dudock van Heel.
Voor mij lag toen de weg naar de zege

schap", juichte Frans Lubin gis- open".
is tevens de eerste Nederlandse
termiddag. Dat was na afloop Lubin
kampioen 1969. Toine Hezemans kon de
eigen stad de titel te bevan nationale races. „Mijn eersto kans, om ingrijpen.
In de tweede ronde
halen, niet
titel na vier jaren proberen". De
Hezemans lag toen op kop
weH
hij uit de race geworpen: gebroken
titel in de toerwagenklasse 1300- drijfstang.
-1600 cc, in een Ford Escort Twin
Cam. Lubin won (10 ronden over Incidenten
in totaal 23 kilometer) in een tiid Het waren trouwens races met incidenten. Bij de start toerwagens 1600
van 15 minuten 58,9 seconden. tot
2500 cc ging Rob Slotemaker, misMet andere woorden, met, pan leid door een aarzeling van de starter,
iets te vroeg weg en reed tegen de wagemiddelde van 103,243 kilomegen van Hans Koster die zélf tegen en
tussen de auto's van Hezemans en Van
ter per uur.
Lennep terecht kwam. Wegens ernstige

—

„Ik heb het niet

moeilijk gehad. Mijn
voornaamste rivalen Hans Koster en
Freek Dudok van Heel van het Duteb
National Racing Team werden teruggeslagen. Daarna had ik geen concurrentie meer".

. ..

Lubin vertelde: „Dudock van Heel, ook
met Escort, was bij de start het eerste
weg. Op een zeker moment keek ik
even in mijn spiegel. Ik zag Hans Kos-

FRANS LUBIN
kampioen

—

beschadiging aan het rechterachterwiel

van Hezemans auto, werd het vertreksein een half uur uitgesteld. Slotemaker werd in de laatste ronde door een
lekke band getroffen.
Zeer spannend was de race van de 850
tot 1000 cc. Rob Dijkstra en Wim Boshuis bleven tot aan de finish in eikaars
gezelschap. Bokhuis, hoewel rijdend >«»
een minder snelle wagen, w<»rd «1$
winnaar aangewezen.

OREBRO, 14 juli

*^

G^

*"*

1. Boshuis (Fiat Abarth
15.91.4, 2. Dijkstra (Fiat Abarth).
1000-1300 cc: 1. Oskamp (Austin Cooper) 1-5.18.1, gem. 107,831 km. per u.,
2. Van Staalduinen (BMC-Cooper).
13C0-1600 cc: 1. Lubin (Ford Escort)
15.58.9, gem. 103,243 km. per uur, 2.
Schoonderbeek (Ford Cortina Lotus).
850-1000 cc:

aanval smoorde in de robuuste
man sterke Tsjechische defensiede 71e minuut sloeg Pardubice °nV,et
wacht toe. De eenzame spitsspe
Veverka kreeg van de enige
speler in de Groninger ploeg, Se>
Middeljans, te veel ruimte en do
man Schuurman, die de met vakan
zijnde Tonny van Leeuwen
was kansloos tegen het schot van
Tsjech.

n*?^

vervn»

1600-2500 cc: 1. G. van Lennep (Porsche 611) 14.55.0, gem. M0,614 km.
per u„ 2. Van der Zee (BMW 2002).
Botfen 2500 cc: 1. Slotemaker (BMTA/
2002 ti) 14.58.6 gem. 89,15 km. per
uur, 2. Koster (BMW 2002 ti).
Sportwagens tot 1300 cc: 1. Bogert
(TVR-MK 3) 14.25,1.
1300-1600 cc: 1. Dolk (Lotus Elan),
14.02,9.
Boven 1600 cc: 1. Hezemans (Pors^he
906) 13.23.8. 2. Swart <Fiat Abarht).

„Ik ben er
kapot van
geweest"

adspiranten
— blonde
spannende strijd deed
Na een

de

Henk Poppe (Nijverdal) op het
Circuit van Zandvoort een geslaagde greep naar het nationale
wegkampioenschap der nieuwelingen. Een mooier verjaardagscadeau dan de rocd-wit-blauwe
kampioenstrui
Poppe was 17
jaar geworden
had hij zich
niet kunnen wensen. „Het vorige
jaar meende ik al kampioen van
de adspiranten te zijn geworden"
merkte Poppe op, „maar ik werd
toen als tweede geplaatst. Het is
me nu dan toch gelukt".

—

ZUNDERT, 14 juli
Henk Nijdam is „kapot geweest van de positieve uitslag" van de doping-controle die na de etappe MaastrichtCharleville op hem werd verricht.
Henk Nijdam: „In Charleville ben
Ik zonder aarzelen naar de dopingcontrole gestapt. Ik wist dat et
niets aan de hand kon zijn. Als
ik iets zou hebben ingenomen, was
<k gewoon weggebleven. Begin de-

—
—

ie week hoorde ik dat de uitslag

daar positief was. Ik was er helemaal kapot van. Onmiddellijk heb
ik een contra-eocpertise aangevraagd en toen het resultaat daarvan bekend werd, wéér positief,
was het net of ik een verschrik-

kelijke

wagtïtel van dia adspiranten ging naar
15-jarige Fred Veldhuizen (Culemborg). Beide kampioenen bevochten hun

Hoog tempo
Aam de kaïmipiaensrace van dte nieuwe-

lingen namen er maar liefst 276 deel.
Zij moesten 20 rondes afleggen. Ondanks
vete demarrages kwam er toch geen afflcheMüng in het grote peloton. Daaraan
was voornamelijk het hoge tempo debet
Met oog zeven ronden in het verschiet

SV Jülich Duits
amateur

kampioen
—

De SV Jülich wert»
JÜLICH. 14 juli
door een 2—l overwinning op SV Er-

kenschwick kampioen bij de amateur»
de
doelpunin
Voor
Duitsland.

Marx, Sander (Jülich) en
Seidenkranz. De wedstrijd werd gespeeld voor 50.000 toeschouwers. Jülich
was de eerste helft duidelijk sterker,
maar moest in de tweede helft strijden
om de winst te behouden. Zondag werden de kampioenen in Jülich uitbundig
toegejuicht. Met het opheffen van hei
sluitingsuur voor horecalokaiiteiten en
gratis bier werd' langdurig gefeest. Met
deze beslissingswedstrijd en het behalen
van het nationaal jeugdkampioenschap
door FVL Bochuim via een 5—3 overwinning op FC Saarbrücken, kwam een
ten zorgden

einde aan het Duitse voetbalseizoen.

op

mijn

kop kreeg.

strafbaar zou kunnen zijn, maar
terlijk, niets voor zo ver ik weet",
„Tegenover mijn fabriek is het natuurlijk een afschuwelijke situatie.
Zij zullen my' een kans even om
mij te verdedigen, maar ik zal
moeten bewijzen dat ik onschuldig

Da
de

neeimibaar was.

klap

Ik heb voor mij zelf nagegaan of
Ik misschien iets heb gebruikt dat

Jacq Spronkmans klasseerde zich bij de nieuwelingen als vijfde

wending te gaan geven. Ze brachten
het tot een winst van 26 seconden. In
het peloton wenste men zich nog niet
gewonnen te geven en door de inspanningen van Hoven en D>e Louw kon de
opmiars van het viertal gestuit worden.
Alles kwam in de slotronde weer bijeen.
De kwieke Ger Knetemam probeerde
toen zijn slag te slaan en scheen aanvankelijk ln zijn opzet te slagen, maar
honderd meter voor het verlossende
einde werd hij door de voluit spurtende
„meute" overspoeld. In de sprint trok
Poppe tenslotte met duidelijk waarneembaar verschil aan het lamigste eind en
boekfte daarme-» zijn tiende en tevens
mooisto zeg» van dit seizoen.
In de race van de aidlspiranten gingen 140
iel op de titel beluste knapen van start.
Door het hoge tempo werden alle onit«nappingen in de kiem gesmoord. Een
„pak" van dik honderd man diende zidh

tenslotte aan voor de beslissende sprint
en daairuit trad Fred Veldhuizen als een
kmiap triomfator te voorschijn. Hij
bracht het daarbij *ot sijn "ü Mende
setizoenizege.

NIEUWELINGEN
De uitslag: 1. Henk Poppe (Nijverdal), de 83.860 kilometer in 1 uur, 55
minuten en 31 seconden; 2. Jansen
(Westzaan) z.t., 3. Hoven (Deurse), 4.
Akkermans (Nieuw Vossemeer), 5.
SPRONKMANS (Elsloo), 6. Schipper
(Baarn), 7. Stad (Koog aan de Zaan)
en 8. Haan (Hoogezand) allen zelfde
tijd als de winnaar, Henk Poppe.

ADSPIRANTEN
De

uitslag:

1. en

kampioen

Veldhui-

(Culemborg), de 25,158 kilometer
in 36.40,3, 2. De Looze (Haarlem), 3.
SMEETS (Beek), 4. Kamerhuis (Vriezenveen), 5. Dekkers (Udenhout), 6.
Aalbers (Haaksbergen), 7. WINTRAECKEN (Elsloo),
8. SMULDERS
(Maastricht),
9. MAESSEN (Elsloo),
10. LAMERICHS (Berg en Terblijt),
allen in dezelfde tijd als de winnaar,
Fons Veldhuizen.

zen

ben en ik zie niet hoe dat mogelyk is. Vissers kan nu wel zeggen
dat ik niets van mij heb laten horen, maar de Tour was voor mij
afgelopen. Dan ga ik niet meer
bellen om te zeggen dat ik onschuldig ben. Je gaat je alleen maar
verontschuldigen, alt ■>« ie schuldig voelt".

UEFA doet beroep
op sportiviteit
—

GENEVE, 14 juli.
In Genève heeft de,
Europese voetbalunie (UEFA) zaterdag j
een dringend beroep gedaan op de nationale bonden,
clubbesturen, spelers,

!

scheidsrechters, trainers,
coaches en j
voor alles het publiek, om de sportivi- j
teit bij voetbalwedstrijden zo min moge- i
lijk geweld aan te doen.

In een officieel communiqué wijst de
UEFA er op dat dit lichaam alles in het
werk zal stellen om incidenten in de
toekomst te voorkomen tijdens wedstrijden die onder supervisie van de UEFA
worden gespeeld. Onsportiviteit op het
veld of op de tribunes (het afsteken van
vuurwerk en het gooien van voorwerpen op het terrein) en het onlbevoegd
en massaal betreden van het, speelveüd
(ook na afloop) zal in het vervolg streng
bestraft worden.
Men denikt in dit verband aan de uit-

be»

van.

1. Swart
Toerwagens tot 850 cc:
(Fiat Abarth) 16.08.9; gem. 102,176 km.
per uur., 2. Brarudsma (Fiat Abarth).

Go Ahead-FC Lugano
1-1

—

Onder het W*j
ziend oog van bondscoach G*?rr,
Kessler en Go Aheadtrainer dr. Fa
dronc, die zijn vakantie in Zwits
land onderbrak om zijn ploeg aan
werk te zien, heeft Go Ahead in
eerste thuiswedstrijd van de
competitie gelijkgespeeld met 1-1
gen FC Lugano. De Deventer
divisieclub verdiende echter meer
dit magere gelijke spe!.
De twee nieuwe aankopen, Kees Aa
(ex-ADO) en De Goede (ex-B^'
lieten bij hun debuut in Devent
geen sterke indruk achter. Aarts Z°
de wel voor meer snelheid in de_vo
hoede, maar technisch kwam hij n
veel te kort. Ook De Goede had
passingsmoeilijkheden. Zijn spel e
nogal fors, waardoor hij vaak
Westduitse scheidsrechter Eschwe'
achter zich aan kreeg.
t
De grote uitblinkers waren
0
Schneider, die de plaats van *\
Rijnders op het middenveld had
genomen, en de Zwitser
In de tweede helft vertoonde het aa
valsspel van Go Ahead meer liJnjef
de Zwitserse verdediging werd on»
v
druk gezet. Ook na het doelpunt
ma
beter,
Hoekema bleef Go Ahead
uit een van de weinige aanval'
maakte Blaettner kort voor tijd ge^
DEVENTER, 14 juli

zor!>^.

*

sluiting van een club in een internationaal toernooi of het taboe verklaren
van een stadion voor belangrijke wedstrijden. „Daardoor worden niet alleen
de verenigingen gestraft maar ook de
supporters, die de dupe zijn van een
fanatieke en op relletjes beluste minderheid", aldus het communiqué.
Als de omstandigheden het rechtvaardigen is een 9peciale commissie van de
UEFA bevoegd om een wedstrijd, die
bijv. gestaakt moet worden wegens ongeregeldheden, voor de schuldige club
met 0-3 verloren te verklaren.
Scheidsrechters en grensrechters moeten
in het vervolg van de eerste minuut
strenger optreden en indien noodzakelijk
onpopulaire maatregelen nemen.
De
UEFA drukt hen op het hart in situaties
die de veiligheid van spelers, scheidsrechters of lijnrechters ta gevaar brengen, de wedstrijd onmiddellijk te staken.

.

aa^

,*^

Met een juichend gebaar ging Ger Harings als eerste over de finish in een
wedstrijd van de Schaesbergse avonddriedaagse.

Harings versloeg

BarnasC^' .

medevluchters
in de sprint

HENK NIJDAM:

schenen Blokland, Baal, Van de Bundei
en Solleveld de strijd een beslissende

— GVAV def

ei° ^.

Smeets uit
Beek derde
bij de

De sedectiekoers voor de amateurs leverde een zege op voor de 21-jarige
Bralbander Adne Wouters uit Zun/dert.
Hij hield vijf makkers in het beslissende
sprintje op afstand, hoewel het verscWJ
met Henk Stander nsmvelük» wiaa>-

1-2

de 2.000 toeschouwers in de
wedstrijd van de zomercomt*'
meer dan zomeravondvoetbal w"\, e
bieden. Ondanks de inzet kwamen to|
Groningers echter ook nu niet
winst. Direct na het begin
ice
strijd tegen het Tsjechische Pardut»
trokken zij ten aanval, maar zij bra
ten echter te weinig variatie in
aanval om Pardubice, Tsjechisch D£
kerfinalist, te verontrusten. Al in^,
vijfde minuut nam Pardubice
voorsprong door een kopbal v y
Hossik. In de 21e minuut zag
de ijver beloond door een doelp^
van Fransen. Ook na rust
£
GVAV de toon aangeven, maar e

De uitslagen zijn:

wegtitel bij nieuwelingen

compact peloton.

Nijmegen*

et!' .

GRONINGEN, 14 juli

Uitslagen

Henk Poppe greep nationale

triomf in de massale einldswint van een

Het

GVAV-Pardubice

Jacq. Spronkmans uit Elsloo vijfde

ZANDVOORT, 14 juli

—

NEC heeft zaterdag in een wedstW
voor groep 4 van de zomercomP
gelijkgespeeld met 1-1 tegen »
Zweedse Orebro SK. Deze stand w"
reeds bij de rust bereikt.

Breda Fair Play
Cup dit jaar voor

Rotterdam 2.22.48, 3. W. Kelleners Bom;
4. H. Geilenkirchen Schaesberg; 5. C.
Boeisma Treebeek 2.23.22, 6. B. Janbroei
Amsterdam 2.23.48, 7. K. Keybeck Schaesberg; 8. H. Lucassen Geleen; 9. C. Stevens Amsterdam; 10. J. Westrus Amsterdam 2.24.16, 11. Grand Thomas Engeland,
12. H. Dohmen Rothem; 13 .L. Birouns
Heerlen op één ronde; 14. J. van Pol
Montfort; 15. M. Bennett Engeland; 16.
J. Courage Sittard; 17. J. Moonen Voerendaal; 18. M. v.d. Heyden Eindhoven
op twee ronden; 19. B. Daemen Elsloo,
20. A. Griguold Treebeek.

(Van onze correspondent)

—

SCHAESBERG. 14 juli
Een
zeer talrijk publiek beleefde zondag een uitstekende inzet van de
Schaesbergse Driedaagse.
De le jaars nieuwelingen werden van
start geschoten voor een 50 kilometer
race over 25 ronden. Koos Klinkers en
Claessens uit Urmond hadden er zin in

peloton weg. Na 10
ronden vond Gien Boonstra het welletjes en zette een achtervolging in,
samen met Willems van Munstergeleen.
TOit duo streek snel op de beide vluchters neer. Het viertal ontwikkelde zon
hoog tempo dat, met nog 5 ronden te
rijden, het peloton werd ingelopen.
Boonstra en Klinkers togen weer op
avontuur. Het ging verschrikkelijk hard
naar de finish. Daar was de lange
sprint voor juichende Klinkers, terwijl
plaatselijke favoriet Boonstra huilend
van teleurstelling als tweede eindigde.

en snelden uit het

Vanavond:
17.00 uur adspiranten 30 km wedstrijd;
18.00 uur amateurs 90 km wedstrijd. Alle amateurs ook degenen die zondag zijn
uitgevallen, mogen vandaag weer meerijden zij het met vast verzet.

Feijenoord-B
ROTTERDAM, 14 juli

Br^J?

—

De
Fair Play Cup, ter gelegenheid

het

40-jarig

bestaan van de

rechtersvereniging „Breda en

schelf,

Omst'.j

ken" aangeboden aan de KNVB,
dit jaar terecht gekomen bij het
elftal van Feijenoord.
De voorzitter van de
commissie, Hennie van Dalen, zal
beker vanavond in de catacomben "
het Feijenoordstadion uitreiken. In1 j;
tiefnemer van de Fair Play Cup,^
scheidsrechter Frans Derks uit
De vorige winnaars waren: Heel*
veen, NAC en afgelopen jaar k 1

scheidsrecht^
*

Bf^,

burgia.

(ADVERTENTIE)

Amateurs
De amateurs kwamen aan de start
voor een 100 km race over 50 ronden.
Het moeit gezegd worden dat de plaatselijke favoriet Huub
Geilenikirchen
enorm op dreef was. Hij was overal
bij en hij was het die de knuppel in
het hoenderhok smeet. Toen de helft
van de koers verreden was gingen zes
man op kop: Huub Geilenkirchen, W.
Kelleners, G. Harings, R. Schuiten, W.
Bravenboer en „good old" Jan Willemsen. In de slotfase bleek Jan zijn
kruit te hebben verschoten. Met vertrokken gezicht knokte hij verder, met
nog 10 ronden te rijden stapte hij leeggestreden van de fiets. Met nog 13 ronden te rijden: vier coureurs op kop H.
Geilenkirchen, de Rotterdammer Bravenboer, de slimme Harings en Wim
Kelleners.
Cor Boersma zette profiterend van de
laksheid van het peloton, een energieke
maar nutteloze achtervolging in. Boersma deed wat hij kon, maar het tempo van het viertal lag te hoog om bij
te komen. Karel Keybeck trachtte keer
op keer weg te komen, maar slaagde
niet. ledereen dacht dat het leidende
viertal de zege in een eindsprint zou
gaan betwisten. Nadat Huub Geilenkirchen een poging had gewaagd om weg
te springen plaatste Ger Harings met
nog zes ronden te rijden een machtig?
jump die hem op af9tand van Geilenkirchen Kelleners en Braveboer bracht.
Zeer snel nam Ger Harings 10, 20, 30,
40 en daarna 60 seconden op het trio.
Harings perste alles uit zijn ijzersterke
body. Hij stoof tenslotte de armen juichend omhoog geheven als eerste over de
finish. Op 51 sec. volgden de andere drie
waarvan Bravenboer Kelleners «n fïetilenkirchen in de sprint klopte.

FOTO'S VAN DE TOUR DE FRANCE 1969
vindt U etappe-gewijs in het

FOTOBOEK
TOUR DE FRANCE 1969
uitgegeven door het LIMBURGS

DAGBLAD

Dit fotoboek zal twee weken na afloop van de Tour verschijnenHet bevat exclusieve foto's van „la grande boude".
Gezien het enorme succes van verleden jaar, stellen wij nu reed'
de voorintekening open voor dit fraaie fotoboek.

De prijs van dit fotoboek hebben wij,

ondanks alle prijsstijgingen,
kunnen handhaven op slechts

’

3.50.

U kunt u verzekeren van een exemplaar van het unieke foto'
boek door bestelling ep één van de volgende manieren
a. door betaling per giro van 3.50 op ons gironummer
t.n.v Limburgs Dagblad, Heerlen, onder vermelding: „Foto*
boek Torn de France 1969".
Direct na verschijnen wordt U het boek dan FRANCO toe*

’

:

10351"^

gezonden

b. Door inzending van onderstaande bestelbon aan: Limburë'
Dagblad. Nobelstraat 21, Heerlen.
k
Ook in dit geval wordt U direkt na verschijnen het boe*
toegezonden, evenwel onder rembours en tegen bijbetalU"»
van f 1.75 rembourskosten.
Door per giro te bestellen kunt U zich dus
1,75 per boek bc'
sparen aan rembourskosten.
Haast U de oplage is beperkt
!

’

LIMBURGS DAGBLAD,
NOBELSTRAAT 21, HEERLEN

Uitslagen
De uitslagen:

Adspiranten,

50 km: 1. K. Klinkers
1.16.11, 2. Giel Boonstra
Schaesberg; 3. W. Willems Munstergeleen op 19 sec, 4. J. Glaessens Urmond;
5. M. Dohmen Doorn op 1.38, 6 J. Spronkmans Elsloo op 3.04 min., 7. W. Ticheler
Stem; 8. E. Goddary Bminssum; 9. N.
Swelsen Brunssum; 10. J. de Klein Ulesitraten; 11. C. Keyers Geleen op één
ronde; 12. .J Corvers Hoensbroek; 13. J.

BESTELBON FOTOBOEK TOUR DE FRANCE 1969

Hoensbroek

(in blokletters invullen s.v.p.)

Naam :
Woonplaats

:

schrijft bij deze in

voor

Tour de France 1969.

Wagelaar Spek.'heide; 14. M. Hermans
Spek.'heide; 15. E. Wijnberg Eygelshoven. Prestatieprijs K. Klinkers Hoens-

broek.

Amateurs, 100 km, 50 ronden: 1. G. Harings Scheulder 2.21.57, 2 W. Bravenboer

:

Adres

I

exemplaren

van het fotoboek van de
Handtekening

:

Umburgs Dagblad

sport

Maandag 14 juli 1969
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Fedor den Hertog, winnaar van tijdrit in Rocourt:

'Ik geloof niet dat ik prof wordt'
door NINO TOMADESSO

—

De stem is zacht, eentonig. Zij behoort toe aan een 23-jarige slanke jongeman.
ROCOURT, 14 juli
Aan een innemende, overal gefêteerde atleet: (amateur) coureur FEDOR DEN HERTOG. „Merci. Merci", sprak hij
flauwtjes glimlachend
tot Waalse wielersportofficials die hem, verleden zaterdagmiddag, een grote bloemenruiker en een kleine beker overhandigden. Fedor had wéér gewonnen. De
„Trophee de Rocourt": een vijftig kilometer lange lastig tijdrit. Hij verbeterde
rijdend in miezerige motregen op 36 spaakswielen en „zware" bandjes — zijn (winnaars)tijd van verleden jaar met
1 minuut en 3 seconden. Hij liet de chronometers stoppen na 1 uur, 10 minuten en 57 seconden en versloeg de Belg Joseph Bruère (tweede) met 38 seconden.

—

—

—

stem is zacht, eentonig. „Ik heb
alles uit mijn kast gereden. Fedor zag
er uit als moest hij de race tegen de
klokken nog rijden
Als ik in vorm
ben, gaat alles goed. Behalve sprinten
dan", relativeerde Den Hertog
ta zijn
De

„vrije tijd"

auto-elektriciën

——

zijn op-

hefmakende successen van de laatste
tijd. Hij stelde dat bedaard,
nuchter
vast. Hij verbond er meteen déze conclusie aan: „De tegenstand was niet
erg groot. Ik kon zon beetje doen wat
ik wilde".

Lachen
De sportschrijvers en -praters hemelen
deze zoon van een Russische moeder,
oudste van een kinderrijk gezin, hoog
op. „Het is gek, maar het doet me niets.
Tijdens de Ronde van Rijnland-Paltz
schreven Duitse kranten dat ik absolute
„Weltklasse" had en nog meer van die
dingen. Ik moest er om lachen. Zij vergeleken me met andere renners. Laat ze
maar doen. Maar ik denk er nu eenmaal anders over. Je kunt zo moeilijk
vergelijkingen trekken. leder mens is
verschillend, heeft een ander karakter,
een ander geweten. Toen ik nieuweling
was, noemden ze me de tweede Tiemen
Groen. Als amateur zagen ze eerst een
tweede Anquetil in me. Nu vergelijken
ze me met Eddy Merckx.
Waarom
eigenlijk? Ik begrijp het niet. Ik moet
er vaak om lachen. Ik ben geen Merckx
en Merckx is geen Fedor".

comj, erto 0 op weg naar de cataöe jj ln het stadion van Rocourt.
trainer in zijn rechterhand Wo-rmina-v-n
voor de tijdrit.

■

ETAPPE-UITSLAG
>.

(FrLVeertiende e^PPe: 1. Agosta 6 uur, 59
53 Amatlc) 234.5 km
5(il.;*- toet bon. 6.39.33), 2. Beu-

fruaVi77j.fr) 7.01.11 (Met bon. 7.01.01),
(met bon. 7.01.06); 4.
«"'an tv, landl"ia)
ndria) 7.02.07, 5. Zandegu

è^aran
01). 9

■,

6
U
i' -Wagtmans (Willem II); 7.
3, n J*nssen (Bic), 10. DaneeUii (Molh c). 13 Tolman (Willem II); 12. Aimar
<FaS°r). 14Ifi
'Manu)> 15- Izier (Frimatic);
Ucas (K^); 17 -Abrahamian
S»), l T9 18. De Boever (Flanament (Mereier), 20. Hoban
-22 6rcieo-)o' ,°
V- Guyot (Sonolor-Lejeune);
(Mann)
Poppe (Mann)
>; 25. Pingeon (PeuMoateni
(P
29
(Salwarani), 31. Merkx
<jJ'ettia)'

ysiW^?eZ"Rodriguez

-tsL^vn^.

ri^olor

Fedor volgt Eddy via kranten, radio er
televisie. „Ik wil graag weten wat hr
allemaal doet. Méér niet. Ik kan echi
niet zeggen dat ik een fan van hem ben.
Ik waardeer hem omdat hij een groot

rt

"
öagp,

Waast

k

(Willem II).

*?°s'^hnnkTlassemetlt:
„.^ n'ti.oJLj ier

,

*R

til

ovp?fH eade

r't

i.

5 kta:

1-

Frimatic

zt' (41 pI)

etappe,

4-

individuele

18' 24 min. 8.7 sec; 2.
(l?«eonEkX,JFaema)
Alti § (Salvarani)
6 ,0.7, 5'
319'ans4-(Willem
II) 25.11.9.
nM^ostinhnaB^
Val 11 (Moltl°.<Fr«natic) 25.36.1, 7. ViaSchutz

(Molteni) 25.42.3,

Van
&*■«' (Mann>
as (Ka^
25?
25-49-2>(Peugeot)
ei 12. Bracke
»" Gan"
13
,'

C-2.i(ïuez 12d'50>3.(Bic) 25.57,7, 14. Lopez
Son
'7 l^Ol R( ?f OT) 25-58>9. 15- Gabica (FaVan a« de" c Letort (Peugeot) 26.22,0,

CSere
(Ka^a-rins,
(Fa

,Ssctle (Faema) 26.25,5, 18.
°"ol°r-Lejeune) 26.26,9, 19

26 3-' 26 32,

'

2'
ÜBi!°2Jii*

22

Sar' 26.29,8, 20. Galdos

Karstens
21- (Fla°d"a)

r,

(KaTn^
f*a>*
r>
«,,
26

26-41- 24£ IX) 27-56-0.
7°- Van
8-

'48? -0,1'

*>u' 27 r ' 25- Dumont
'ty'ft*l» (Wnf Ugels (Mereier)
m

<WnS

in

'Cern
J^D 38II

S'

9»

(Peugeot)

26.37,6, 23.
Joaquin Galera

?4

(Peugeot)
26.52,5, 56.

57.

Haast

öer Flaas
ottenbros (Wil-

door HARRY MURé

—

REVEL, 14 juli
Het derde
Tourweekeinde is, zeker voor
Eddy Merckx, een dubbele rustdag geweest. In de etappe van
La Grande Motte naar Revel
consolideerde de Belg zonder de
geringste inspanning zijn positie, waarna hij gisteren
geheel volgens de verwachting
de tijdrit over 18.5 km in Revel
benutte om zijn voorsprong op
zijn naaste belagers meer reliëf
te geven.

—

—

.

Haast spelenderwijs reed hij Rogier
Ptagieon op 52 seconden, terwijl „Ptapin" zelf na zijn race tegen de klok
verklaarde: „Ik vind dat ik zélf zelden
zon goede rit gereden heb. Alles
heb ik gegeven. Het is om moedeloos
van te worden, maar aan die tweed»
plaats achter Merckx heb ik niets".
De tijd van Rini Wagtmaijs (25.07,7)
was goed voor een verddenstelijike vijf-
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20 «i
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e»
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i gQa£>rias88104dÏÏV'
4- Gimondi 96 pnt.;
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'4 '";’■ Agostinho 78 pat.

'
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P^.; 10 Pat

■
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Daenelli en Alen Poulidor 68

Er wordt op amateur Den Hertog veel
druk uitgeoefend. In het jonge verleden
hielden de Franse merken Bic en Mereier al

dikbetaalde profcontracten

voor

neus.
Fedor schudde het hoofd. Amstelploegleider en Fedors mentor Herman Krott:

coureur is.

Eddy trekt

nu de

Pyreneeën
in. Ik heb daar ook al gefietst. Twee
jaren geleden, tijdens de Tour de I'Avenir. Ik ging goed omhoog. Kwam als
tweede op de top van de Aubisque. Ik
herinner me 'n Pyreneeënetappe waarin Rtai Wagtmans op dertien minuten
van de winnaar binnen kwam. Ik had
toen slechts vijf minuten achterstand,
maar ik had toen wel zelf een bandje
moeten omleggen". Fedor is vergeten
dat Cyrille Guinmard toen van hem zei:

„Die Hollander heeft een been
dan wij".

méér

wedstrijden. „Ik schaam
me er niet voor dat ik dan mijn best
doe. Ik heb er echt het gevoel dat ik
mijn land vertegenwoordigen moet.
Goed vertegenwoordigen. Ik denk dan
aan Oranje en zo
"

Wanneer stapt deze (Amstel)rijder over
naar het professionalisme? „Ik geloof,
nóóit. Ik heb er geen trek in. Ik be-

„Ik heb all vaak met Fedor gepraat. Ik
heb hem de voor- en nadelen van het

professionalisme duidelijk gemaakt. Ik
heb hem ook gezegd dat hij met zijn talenten, met zijn kwaliteiten in enkele
jaren zeker
een ton aan het fietsen kan
overhouden. Het lijkt Fedor niet te raken, het lijkt of dat allemaal bij hem
niet overkomt".

FEDOR DEN HERTOG: geconcentreerd, in volle krachtsinspanning tijdens de „Trophee de Rocourt", tijdens de
race tegen de chronometers.

„Jazeker, mijnheer Krott heeft er over

gesproken. Maar ik wil voor mijn plezier fietsen. Noem het voor mijn part
iets mysterieus van me. Ik ben heus
niet gek. Ik heb over alles goed nagedacht".

Plezier
Voor zijn plezier dan zal Den Hertog
volgende week zondag aan het Nederlands kampioenschap op de weg (op de
Adsteeg in Beek) deelnemen. „Ze zullen

wel allemaal op mijn wiel gaan zitten".
Voor zijn plezier óók gaat hij een gooi
doen naar het nationaal kampioenschap
achtervolging. „Eens kijken hoe ver ik
kom". En met veel vreugde zal hij wel

langzaam reagerend.

De andere dag fel

(ADVERTENTIE)

en spontaan agerend. Een coureur óók
die vóór een wedstrijd bijna altijd zegt:
„Laten we hopen dat alles goed zal
gaan". Vrees voor ongeluk, onfortuin?
naar de Tour de I'Avenir gaan. „Maar „Neen, het is toch een hoop die iedere
eerst nog het wereldkampioenschap ta renner heeft?".
België".
Zaterdagmiddag na de tijdrit op WaalMonotoon uitgesproken woorden uit de se wegen (Pier Hoekstra werd vierde
mond van een rustige, bijzonder getain 1,12.54, de tijden van Van de Wege
lenteerde hardrijder op de fiets. Een en Hendriks luidden respectievelijk
jongeman met een zacht, innemend ka1.17.15 en 1.22.54) waren zijn eerste
rakter. Een kampioen, een sportman die woorden: „Het is goed gegaan". Zijn
begrijpen.
velen niet
Soms is hij een stem was zacht, eentonig. Géén spoor
groot raadsel. De ene dag volgzaam.
van vermoeidheid....

PTT-"

Een tweede plaats voor EDDY
BEUGELS vóór de Belg Wilfried
David in Revel.
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wat drinkt
demarktkoopvrouw?
Weer of geen weer:
altijd is de marktkoopvrouw present
en prijst zij luid haar

waren aan. En na zon
elkedag van staan en

handelen drinkt zij
thuis 2 Elskes met
suiker. Daar knapt 'n
mens van op. Mensen
die weten wat goed is
drinken ELS.
ELS LA VERA.
Moet u ook doen ...

ELS

Agostiniho.

LA VERA

..

Tijdrit eigenlijk
niet meer dan
een formaliteit

N.V. Distilleerderij
Jacq. Hennekens
Beek (L)

y

a

JOAQUIN AGOSTINHO
winnaar in Revel...
(ADVERTENTIE)

mrr*mI
>

De Portugees

po te verbogen. Eddy ReugiOls was de
enige die serieus trachtte naar de Portugees toe te springen. De Sittardemaax naderde hem tot op een mtauut.

"
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niet meer dan een formaliteit.
Dat zaterdag zes Nederlanders bij da
eerste elf eindigden, zou kunnen doen
vermoeden dat die 234,5 km lange rit
naar Revel een Holland Festival is geweest. Niet minder dan dat. Eddy Beugefls sprong er met zijn tweede plaats
uit, maar de man die de etappe in die
slotfase gered heeft, heette Joaquin

omdersitreepte zaterdag
nog eens dat hij verreweg de beste
solorijder is die in deze Tour meerijdt. Zijn krachttoer in de Ardennen
mislukte. In de etappe naar Mulhouse
nam hij revanche op zioh zelf: hij liet
zich geen tweede keer verrassen. Na
zijn vail vlak voor de finish ta Divonne-les-Baiinis scheen Agasittaho uitgesohaikeld. Ploegleider Louis Caput
wneesde zelfs dat zijn zwaar toegetakelde pupil niet eens meer in staat
zou zijn Parij's te halen. Hij zat van
top tot teen onder pleisters en verband. Maar zaterdag had Joaquin zich
voor die start bevrijd van alle knellende bandages en pleisters.
„Mijn
verzorger en de dokter wisten er niets
van. Maar ik zou zo niet verder rijden".
Zijn collega's noemden hem na IDïvonne de „/mummie van het peloton". Na
zaterdag heeft hij een nieuwe bijnaam:
„Het medisch wonder".
HÜ dwingt
iedereen respect af. Eef Dolman: „Je
kunt beter niet proberen om achter
hem aan te gaan als hij weg is. Daar
doet zelfs het hele peloton niets aan.
Wat een coureur is dlat!"

"'-

ca

de plaats. Goed glemoeig om Gimondi
(25.41,1), Braoke (25.55,2) en Janssen
(25.57,7) ruim aohter zich te
houden.
Voor die rest was de tijdrit eigenlijk

voor het einde. Tien kilometer vendier
had hij 2 minuten gepakt. Daar heeft
niemand maar ook een seconde van af
kunnen knabbelen. Driemaal ontsprong
Agostinho de dans toen raeerdailemide
spoorbomen hem een halt dreigden toe
te roepen. Maar driemaal won hij zijn
gevachlt met de Franse spoorwegen
door na een seintje van zijn ploegleider Caput precies op tijd het tem-

1?
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„Maar je kunt toch veel verdienen?"
„Ik ben tevreden met wat ik nu heb.
Als ik niet meer als amateur fietsen
kan, dan houd ik er mee op. Dan zoek
ik een leuke baan".

zijn lange

Joqauin Agostinho begon zijn gevee&t
van één tegen allan precies 70 km

A

Al<*M
t^tïia 2^6PLOEGENKLASSEMENT
minuten 27 secon!>,,

Merckx is
geen Fedor"

Gevecht

* ,B<«sohe, Swerts)
,3; Salva i,£¥l,
J^'
Gimondi, Pa1-17^!;
"'^L
w-nKig'
m U (Wa£tmanS'
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roepsrenners is ook gemeen. Ik heb er
geen trek in".

„Het medische wonder"

ALGEMEEN

%

Merckx en

ten informeren. Ik heb er veel over nagedacht. Ik weet het echt niet of ik
prof worden zal. De wereld van be-

Nieuwe bijnaam voor Joaquin Agostinho:

24'
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„Ik ben geen

Buitenlandse

Drie benen

sport voor het plezier. Beroepssport is zo hard, zo zakelijk. Ik
heb met veel profs gepraat. Met Altig,
met Janssen. Ik heb me zeer goed laoefen mijn

|
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HYPOTHEKEN
tot 90"i en in speciale gevallen tot meer dan 100«/«
worden door ons verzorgd op nieuwbouw en bestaande
woonhuizen, alsmede op winkelpanden, bedrijfspanden
etc. Op nieuwbouw kunnen wfl TJ de hypotheken verstrekken tegen 7'/i 's jaars, gedurende 30 jaar vast.
Laat U geheel vrijblijvend inlichten door een onzer

deskundigen.

STIENSTRA N.V.

- ASSURANTIEKANTOOR

Heeilen, Tempsplein 26, telefoon 04440—12255.
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ETAPPE-PRIJSVRAAG TOUR DE FRANCE
I

Ab Geldermans brak ooit tijdens een Tour
de France bij een val het sleutelbeen.
Dat gebeurde ta:

.

bekend Tourrenner was de Spanjaard
voornaam luidt:

Manzaneque. Zijn

Uitgeput, helemaal aan het einde
van zijn krachten, zwaar leunend op
zijn fiets, nauwelijks in staat het
flesje spuitwater vast te houden:
HARM OTTENBROS na de tijdrit in
Revel.

Omdat de kop van het peloton het
reden waarom ooik Agostinho mr een
«chspje bovenop deed
slaagde Eddy
Beugels er niet in om zijn sprong te
voltooien. Hij bleef preoies midden
in het gat hangen. 25 kilometer voor
Revel zag hij het nutteloze van zijn
poging in. Hij liet zich teruggevallen
tot 200 meter voor de groep, in de
*ioop dat hij alsnog hulp kreeg. Die
tempo daarna sterk verhoogde

—

kwam van David. De Belg voegde zich
bij Beugels en tien kilometer voor de
streep lag het duo een minuut achter

Agostinho.

Ortbedreigd
zijn solo.
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bekroonde öe Portugees

"J
"*

Hoeveel etappes telde de Tour van 1950?

Ook zaterdag heeft de pal in dte flanjf
van het peloton .gierende Mistral aanvankelijk alle demarrages in de kiem
gesmoord. De Cote de Cantagalo, oveSlagzin (niet
rigens niet meer dan een molshoop,

Q

22

méér dan 15 woorden).

bracht dan ook geen scheuring teweeg

De achterstand op het tijdschema liep
ta de eerste 100 km weer op tot 40 mi-

21
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nuten. Eddy Beugels probeerde twee
_.
» ■". "—
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■
"- "*"
keer vlak aohter elkaar het peloton " "
wakker te schudden. Maar kreeg d«
Naam inzender: ......~.-~ ~.-.....__
wind letterlijk van voren. De inzet van
de Siittaidtemaar heeft echter bewezen
dat die zware bergritten hem nog niet
Straat:
jB
gebroken, hebben. Na de etappe over
de Galibier had Eddy Beugels nog gePlaats:
zegd: „Als ze zo hard over die Cols
blijven gaan, dan stap Jk af". Inmiddels heeft die Sittardenaar «jn eigen
Oplossingen moeten in ons bezit zijn voor donderdag 17 Juli 1969 om 12.00 uur.
Uitslag in het Limburgs Dagblad van dinsdag 22 juli a.s.
sombere uitspraak herroepen.
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Tijdens zwemwedstrijden in Santa Clara:

Nieuwe wereldrecords voor
Hall (17) en Roland Matthes
—

SANTA CLARA, 14 juli
Op de tweede dag van de internationale
zwemwedstrijden in Santa Clara zijn twee wereldrecords verbeterd
en werd een toptijd geëvenaard. De 17-jarige Amerikaan Gary Hall,
die tijdens de Olympische Spelen te Mexico stad een zilveren medaille
won, bracht het wereldrecord op de 400 meter wisselslag op 4 minuten en 38.7 seconden. De Oostduitser Roland Matthes, die meer in de
Verenigde Staten zwemt dan in Europa, bleef op de 200 meter rugslag
met 2 minuten en 7,4 sec. eentiende onder zijn eigen wereldtijd. De
man uit Erfurt is Olympisch kampioen op de 100 meter en de 200 meter rugslag. Mark Spitz, de grote verliezer van Mexico, evenaarde in
het zwemwalhalla van Santa Clara tweemaal een record. Op de
eerste dag zorgde hij voor een evenaring van zijn eigen wereldrecord
op de 100 meter vlinderslag met 55,6 sec. en zaterdag ging hij gelijk
op met het record op de 200 meter vrije slag: 1.54,3. Dit record is
tevens in handen van de Amerikaan Don Schollander.
Spectaculair was het nummer schoolslag.
Vier deelnemers eindigden binnen de 69
seconden. Brian Job (VS), 1.07,0), Nobutaka Taguchi (Jap, 1.08,0), Relipe Munoz
(Mcx, 1.08,6) en John Heneken (VS, 1.08,8)
De tijden van de eerste drie aankomenden betekenden nieuwe nationale records. Alleen de Russische wereldrecordhouder Nikolai Pankin (1.05,8) ging
dit jaar sneller dan Job.

De 17-jarige Amerikaan Gary Hall vestigde tijdens internationale zwemwedstrijden
in Santa Clara een nieuw wereldrecord op de 400 meter vrije slag. Zijn tijd: 4 minuten, 38,7 seconden.

Van der Kraats
winnaar derby
op Duindigt
—

Met een voorWASSENAAR. 14 juli
sprong van zes lengten heeft Joep met
iockey Henk van der Kraats de 41st8
derby ep de renbaan van Duindigt gewonnen. Het was de vijfde derby-zege
van de 39-jarige Van der Kraats. Joep
was zeker geen favoriet in het sterke
veld, waarin zes buitenlandse paarden
uitkwamen. Dat waren Confrontation
met de Belg Frans Vandeuren en Willv met de beroemde Brit T.ester Pigott.
Van der Kraats profiteerde handig van
hun onderlinge duel. Hij ging mee, toen

Bij de dames werden dit keer iets minder opvallende prestaties geleverd dan
bij de heren. Wel konden op diverse
nummers besite jaarprestaties genoteerd worden. Dit was het geval op de
400 meter wisselslag persoonlijk (Debbie Meyer in 5.13,1), de 200 meter rugslag (Susie Atwood ta 2.27,4), de 100
«neter schoolslag (Sharon Whichman in
1.16.9) en op de 200 meter vrije slag
(Pam Kruse in 2.09,5).
De wedstrijden in de Amerikaanse staat
Caiifornië begonnen vrijdag. In het veld
van 300 zwemsters en zwemmers is niet
alleen de complete Amerikaanse top
vertegenwoordigd, maar ook een groot
aantal sterren uit andere landen.

TOPTIJDEN

Confrontation in de voorlaatste bocht
de aanval op de leidende Willy inzette. Joep passeerde aan de overkant Vrijdagmorgen stonden de kwalificaties
van de tribune de volkomen uitgelopen voor
verschillende onderdelen op het
Ferguut en Cartouche, die aanvankeprogramma en in die wedstrijden verlijk de leiding hadden gehad, en nesschenen al verschillende toptijden op
telde zich op twee lengiten achter het de klokken. Debbie Meyer voltooide de
leidende duo. Nog voor het ingaan v?d 400 meter vrije slag in 4 minuten 31,0
de laatste bocht passeerde Confrontaseconden en leverde daarmee de beste
tion Willy. Van der Kraats, die zee» prestatie van het seizoen. Mark Spitz
goed met Willy vertrouwd is en prekwam ook boven aan de seizoewrangcies weet tot welke prestaties het paard lijst door zijn 56,4 seconden op de 100
in staat is, deed dat eveneens en wachtmeter vlinderslag. De Westdiuitser Hans
te tot het laatste rechte stuk om ook
Fassnacht vestigde een nieuw Europees
Belg
voorbij
gaan.
de
te
Toen zijn aanrecords op de 400 m vrije slag met 4
tal kwam bleek Confrontation al het
mta. en 8,2 sec. Hij bleef precies een
beste te hebben gegeven. Joep won met seconde onder het oude record van d<?
xes lengten. Confrontation handhaafde Fransman Alain Mosconi.
zich nog juist op de tweede plaats voo»1
diverse finales werden verder de
de opkomende Lucky Boy, die nimmer In
beste seizoentijden verbeterd. Debbie
gevaarlijk was, maar op de laatste moMeyer, die zich in de series met 4.31.0
kers de vermoeide Willy nog naar de
al fc»venaan de ranglijst had geplaatst,
plaats
Eigenaar
vierde
drukte.
van de was 's avonds nog aanzienlijk
sneller
"derby-winnaar is de Rotterdamse 6tal
met 4.26,4. Zij had ruim vijf sec. voorMarga. Do fokker de heer C. P. De
sprong op haar landgenote Arm SimGroot en de trainer G. J. Riem
mons.
Voor stal Marga en trainer Riem werd
het succes volledig toen in de grote
prijs der amateurs, die meetelt voohet Europese kampioenschap, de vierjarige Hubert voor een prachtige zege
De eindstrijd op de 100 m rugslag was
zorgde, behaald na felle strijd in »en
bijzonder spannend. De Hongaarse An>-p!d van 20 paarden.
drea Gyarmati was. net als in de voorwedstrijden, de Amerikaanse concurrentie te vlug af. Met 1.06,6 evenaarde

SPANNEND

zij het Hongaarse record en dit betekende tevens de beate jaarprestatie.
Het verschil tussen nummer twee, de
Amerikaanse Sara Wylie (1.07,0 en haar
landgenote Lynn CoCella, die als zesde
eindigde, bedroeg «lechts tweetiende
seccnde.
De voornaamste uitslagen van de finales zijn:
Dames: 200 m. schoolslag: 1. Sharon
Wichman (VS) 2.46.1, 2. Veronica Stroup
(VS) 2.46,8, 3. Debbie Hudson (VS) 2.47,2.
100 m. vlinderslag: 1. Andrea Vgyarmati (Hong) .106.6 (nieuw Hongaars record
en beste seizoenprestatie), 2. Sara Wvlie
(VS) 1.07,0, 3. Tony Hewitt (VS) 1.07,1,
4. Elie Daniël (VS) 1.07,1, 5. Lynn Vidali (VS) 1.07,1, 6. Lynn Colella (VS)
1.07,2, 100 m. rugslag: 1. Kaye Hall (VS)
1.07,1, .2 Susie Atwood (VS) 1.07,9, 3.
Sylvia Platt (GB) 1.09.9. 400 m. vrije
slag: 1. Debbie Meyer (VS) 4.26,4 (beste
seizoenprestatie), 2. Arm Simmons (VS)
4.31,9, 3. Pam Kruse (VS) 4.32,0. 4. Linda Gustavsson (VS) 4.34,8. Heren: 400 m.
vrije slag: 1. Hans Fassnacht (WDld.)
4.08.2 (nieuw Europees record); 2. Gary
Hall (VS) 4.08,5, 3. Ralph Hutton (Can.)
4.13,6, 4. Torn Mcßreen (VS) 4.14.8. 5.
Mike Buirton (VS) 4.15,1. 100 m. rugsiag:
1. Roland Martithes (.O Dld.) 58,5, 2. Mitch
Ivey (VS) 1.01,0. 3. Steve Doyle (VS)
1.01.6, 100 m. vlinderslag: 1. Mark Spitz
(VS) 5,56 (evenaintag wereldrecord), 2.
Satoshi Maruya (Jap) 58,6, 3. Martin
Woodroffe (GB) 58,8 (nieuw Brits record).
4. Mike Masarie (VS) 58,9. 200 m. schoolslag: 1 .Brian Job (VS) 2.25,8 (nieuw
Amerikaans record), 2. Felipe Munoz
(Mex.) 2.27,8 (nieuw Mexicaans record),
3. Dick Cellellla (VS) 2.32,4.

Europese ploeg
zonder Russen
—

DEN HAAG, 14 juli
Aan de wedstrijd
F.uropa-Amerika, die op 30 en 31 juli
ta het Neckarstadion in Stuttgart wordt
gehouden, zullen geen Russische atleten

deelnemen. Ir. A. Paulen, voorzitter van
de Europacommissie van de lAAF, ontving zaterdagavond een telegrafische afmelding van de Russen.
In het telegram heet het dat de Russen
in verband met de wedstrijd Verenigde
Staten-Rusland dit volgend weekeinde
in Los Angeles wordt gehouden, geen

atleten beschikbaar kunnen stellen.
Ook bij de eerste wedstrijd tussen de
VS en Europa, die vorig jaar ta Montreal werd gehouden, waren de Russen
verhinderd.

meter zwom in 10.12.1.
De Nederlandse B-ploeg heeft de ontmoeting met 106 tegen 76 punten gewonnen. Na de eerste dag hadden de Nederlanders reeds de leiding met 61 tegen
31 punten. De uitslagen van zaterdag
zijn:

Heren, 200 meter rugslag: 1. Rob Weijhenke (Ned.) 2.21.1, 2. Jan Elbertsen
(Ned.) 2.21.1, 3. Michel de Vos (Bel.)
2.26.6, 100 meter vrije slag: 1. Ruud Beele (Ned.) 58.3, 2. Louis Huysmans (Bel.)
59.0, 3. Harry Dokter (Ned.) 59.6, 400

Spelletje van
vijftien uur
-

In de Utrechtse
UTRECHT, 14 juli
spcrthal Den Hommel hebben Wim
Braster en Gerard Gaasbeek zaterdag
eem partij tafeltennis gespeeld van 15
uur en 2 minuten. Tijdens deze marathon partij werden 117 games gespeeld, waarvan Braster er 61 won.
Na een uur spelen volgden telkens
rtrie minuten pauze. In die vijftien uur

bchoei'de men slechU een keer te stormen om een defect geraakt balletje
te verwisselen.

—

Rotsee-regatt»^

Voor Nederland dit keer geen goud in de
Nereus-vier met stuurman deed het nog het best. Slechts tweehonderdste s st.^
na Oostduitsland gingen de Amsterdamse studenten als derde over de
Verder was bö de, elitenummers de derde plaats van de Willem 111-pl°«
necke Steenkist eigenlijk de enige verrichting die voldoening bracht
fy
vaderlandse kamp. Kist en Van Kleffens, in Nederland indrukwekkend >*
mars, kregen in het sterke internationale milieu geen kans. Als zevende v/eta
twee met stuurman van Eretes geklasseerd.

ROTSEE, 14 juli

''*

hoflef

Ronduit teleurstellend waren de prestaties van de Nederlanders in de
waardeerde ongestuurde vier waarin Aegir voorlaatste en Nereus zelfs laatste
Dat Laga bij d achten geen kans zou krijgen stond bij voorbaat vast. De be
„Deutschland achter" van Karl Adam ontbrak, omdat deze volgens de
„roeiprofessor" uit Ratzeburg dit jaar te weinig formaat heeft en nog j^tjj»
in vorm is. Oost Duitsland greep de zege na felle strijd met Hongarije.
moest in de slotfase de London Boat Club nog laten passeren en ging a's
ste door de finish.
Groots was Nederland in het voorprogramma. Nereus won op knappe
oos
senior a-acht in een voortreffelijke tijd van 5 minuten 55,61 seconden en e*s il
de zege in de senior vier met stuurman op. Het Spaarne hield de eer vSZg/t
Burger roeivereniging hoog en won de junior acht van 17/18 jaar, hoofdnun"
van de regatta.

«'^
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DIEPTEPUNT IN

ZWEMHISTORIE
—

LONDEN, 14 juli
werk te doen. Heel

,Er

is nog

veel

veel werk". Nico
van Dam topadviseur van de KNZB en
als coach van de nationale ploeg min
of meer de opvolger van bondscoach
Rob Kerkhoven, gaf zijn woorden zon
toon mee, dat het meer klonk als een
verzuchting dan als een conclusie. Dat
kon ook moeilijk anders na de zvveminterland Groot-Brittannië-Nederland, die
een van de grootste nederlagen uit de
geschiedenis opleverde: 176 tegen
128
punten. Slechts drie leden van de nieuwe nationale formatie konden waarmaken op dit moment Europese allure te

bezitten: rugslagzwemmer Bob Schoutook reeds geruime tijd
vastgepend op voor zijn doen matige
tijden), Henny Pentermann en Roget
van Hamburg. De 17-jarige Henny Pentermann nam zaterdag in het weidse
maar bijzonder sfeerloze Crystal Palace
op de 220 yards wisselslag revanche
de op de dubbele afstand geleden nederlaag tegen Shelag Ratcliffe
en vestigde 2.32.4 een nieuw nationaal

sen (hoewel

Dit ondanks de door de sluiting van hel
zwembad Heiligenweg opgelopen tralningsachterstand en haar kennelijke
genzin om naar Londen te komen.

te-

—

Waarom dan toch zon
ook internagoede tijd? „Het gaat gewoon
tionaal
veel beter dan vorig jaar. Het schijnt
dat ik alleen goed kan werken met mijn
eigen tramster (mevr. Lewis). De af»
gelopen dagen heb ik in Londen vol
gens haar schema's kunnen trainen".
En passant ontpopte Henny Pentermann zich ook als de sterkste Nederlandse schoolslagzwemster van dit moment.

—

meter wisselslag: 1. Jacques Henrard
(Bel.) 5.02.4, nw. Belg. ree., 2. Paul van
Daalen (Ned.) 5.18.4, 3. Ton van Klooster
(Ned.) 5.21.2, 1500 meter vrije slag: l.
Henk ter Meer (Ned.) 18.40.1, 2. Chris de
Cleulaerde (Bel.) 19.03.8, 3. Luuc van de
Weyer (Bel.) 19.27.3, 4xloo meter wisselslag: 1. Nederland 4.22.8,
2. België
4.24.5.
Dames, 400 meter vrije slag: 1. Linda de
2. Anke Reinders
Boer (Ned.) 4.55.0,
(Ned.) 4.55.7, 3. Marie-Jo Brankart (Bel.)
5.1*8.3, 100 meter vlinderslag: .1. Truus
Koot (Ned) 1.110.9, 2. Patsy van Pucke
(Bel.) 1.12.9, 3. Inge Schaaphok (Ned.)
1.13.4, 200 meter schoolslag: 1. Ina Vording (Ned.) 3.00.6, 2. Ineke Weekers (Ned.)
3.02.7,
3. Veronique Schepens (Bel.)
3.12.2, 4xloo meter vrije slag: 1. Nederland 4.22.8, 2. België 4.38.9.

.Belachelijk hé. Bij de wisselslaigtraining geef ik wat extra aandacht aan do
schoolslag omdat daarop meestal
een
wedstrijd beslist wordt. Maar dat ik nu
meteen de beste ben. Dat zou toch
eigenlijk niet mogen". Nico van Dam
beaamde dat volkomen. „Hier in Crystal Palace heeft een flink aantal jongens en meisjes hun persoonlijke
ords verbeterd, als je de yards-afstand
omrekent in meterafstanden. Dat is een
goed teken. Maar er zijn nog vele zwakke punten. De vrije slag heren, de 200
rug dames en vooral de schoolslag: wat
we daarop presteren stelt internationaal niets voor". En dan was er natuurlijk Roger van Hamburg.

rec-

vierde zijn debuut
in de nationale zwemploeg met drie nationale jeugdrecords: vrijdag 17.33.5 op
de 1650 yards vrije slag, zaterdagmiddag 4.23.1 op de 440 yards vrije slag
en 2.23.3 op de 220 yards wisselslag. Op
de 440 yards ging hij vijf seconden sneller dan ooit tevoren. Maar hij won
niet. De Britten zetten op het allerlaatste ogenblik de 16-jarige Ray Terrel ta,
die Roger al eens eerder de baas was
gebleven. Ook nu sloeg de Brit zijn
hand eerder aan de bassinwand, maar
hij werd op de laatste twee banen
door de constant sprintende Van Hamburg zo opgejaagd dat hij de laatste
220 yards sneller aflegde dan de eerste.
Zijn tijd halverweg namelijk 2.11.4.
De

VC-zwemmer

Voor het overige vormde deze eerste
na-Olympische wapenschouw
tevens
een eerste vluchtige inventarisatie voor

—

—

een dieptepunt in de
"pschiedenis van
het
Nederlandse
zwemmen. Op zichzelf niet zo Verwonderlijk. De na de spelen optredende aflossing van de wacht veroorzaakt een
flinke val ta het prestatie-peil, omdat
de top van het Nederlandse zwemmen
nu eenmaal erg «mal is. Perspectieven
op wat langere termijn zijn «r «eker:
vlinderslagzwemster Frieke Buys, de
schoolslagzwemster
piepjonge
Wilma
van Beek en de HPC.pupillen Rob Bosson (met 1.01.6 derde op de 110 yards
vlinderslag in dezelfde tijd als de winnaar) en Yvonne van Kuilenburg.
Misschien zijn er ook perspectieven
voor de 15-jarige Frasquita Smits, die
met haar felle aanzet de overige leden van de 4xllo yards vrije slag-ploeg
de stimulans gaf door te gaan, hetgeen
resulteerde in een onverwachte zege
(4.18.5 tegen 4.21.0). Maar Frasquita
eiste zoveel van zichzelf, dat ze na de
race uit het water moest worden ge-
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haald en enkele minuten la.ter n jjaa|
.in staat was op eigen benen ,ejani'|
Hetzelfde is haar ook al in Old
en Groningen overkomen.
Wat haar precies mankeert, is D' ,yp
kend. De sportarts heeft haar
gezond bevonden.
j>|r
Bij het bespreken van deze Pr, jjü'
heeft Nico van Dam het woord «f
chen niet in de mond genomen. ** f
ninklijke Nederlandse Zwembond^y

doorgaat

voor

ti.

*°

vooruitstre^f
1*^»»

een

bond, heeft bij de nieuwe train
zet kennelijk moeite met de P'vjj f
op langere termijn. Dat blijkt o°^0°^
Van Fam's woorden:
Wij selecteren uitsluitend op

„

VJ^
s,
&*■■*■(?

ties. Niet op leeftijd". Door
ting zal het bijvoorbeeld mogeW

dat enkelen van de overblijvers

Olympische ploeg van Mcxci"
Marijan Janus en Rinus van Bee
een minimum aan training, nog "gft
me tijd in de nationale formatie V
J
worden gehandhaafd. Zonder
uitzicht bestaat, dait zij ooit
tot internationaal aanvaardbare
ties zullen geraken. Zoiets mag
beuren. In de drie karen die
voor de spelen van München
>*
moet alle aandacht worden
opk°
de verdere opbouw van de
nieuwe „zwemgeneratie".
Zo niet dan zal Nederland
staan op het peil van vrijdag en »
dag. Voor „echte" zwemlande
Groot-Brittannië,
West-Duitsla* 1" j#
Zweden zou dat wel eens a;
kunnen zijn de traditionele we°
banden te verbreken.
,^
Overwinningen zonder strijd SeV
de duur weinig *>evredifiiug.

.^

d^
n°°f^J
*.^t,
v^°tff',

be^

be^^^B

i

Van Duivenbode
knock out in
derde ronde
—

Spaanfj^

De
PAMPLONA, 14 juli
ser Jose-Manuel Ibar „Urtain..
zaterdag in Pamplona een partU

y/f

■?

<J

de Nederlandse zwaargewicht "%
Duivenbode gewonnen door kn° jy
in de derde ronde. Het was
tiende achtereenvolgende knock ,$»?
ge van de Spanjaard. Er waren
duizend toeschouwers.
/

J

(ADVERTENTIE)

De uitslagen van zondag zijn:
Heren: 400 meter vrije slag: 1. Henrard
(Bel.) 4.29.2, 2. Termeer (Ned.) 4.38.2, 3.
De Cleulaerde (Bel.) 4.38.5, 200 metei
vlinderslag: 1. Van Daalen (Ned.) 2.20.2,
2. Huysmans (Bel.) 2J50.8. 3. Leloup (Bel.)
2.30.1, 200 meter schoolslag: 1. de Vlaeminck (Bel.) 2.41.9, 2. Jansen (Ned.)
2.43.9. 3. Schepers (B.) 2.48.6, 4x 200 meter
vrije slag estafette: 1. België (De Vos,
Henrard, Huysmans, Leloup) 8.43.8, 2.
Nederland (Vonk, Van Daalen, Van Lienden, Dokter 8.47.1.
Dames: ICO meter rugsiag: 1. Francinc
Dauven (Bel.) 1.13.4, 2. Harma Pomp
(Ned.) 2.44.6, 2 Patsy van Pucke (Bel.)
1.14.9, 100 meter vrije slag: 1. Connie
Buys (Ned.) 1.04.0, 2j Sia Telkamp (Ned.)
1.05.5, 3. Daniëlle Rombaut (Bel.) 1.06.9,
200 meter wisselslag: 1. Marina Grevel
(Ned.) 10.40.0, 3. Martine Barbe (Bel.)
2.46.8, 3. Arlatte Sarlee (Bel.) 2.47.4, 800
meter vrije slag: 1. Linda de Boer (Ned.)
10.02.4 (nw. Ned. ree),
2. Jetke Slop
(Ned. 10.40.0, 3. Martine Barbe (Bel.)
11.07.1, 4xloo meter wisselslag estafette:
1. Nederland (Harma Pomp, na Vording,
Truus Koot, Sia Teilkamp) 4.55.4, 2. België (Francine Duaven,
Fe Schepens,
Patsie van Poucke, Daniëlle Rombaut)
5.06.1.

Een der kwalificatieseries in de Rotsee-regatta. Tweede van boven (numinei
Delftse ploeg, lic voor Nederland uitkwam bij de vier met stuurman.

Zware nederlaag tegen Groot-Brittannië

record.

Linda de Boer vestigt in
Helden nationaal record
—

Heren: finales: 200 m. rugslag: 1. Matthes (O. Dld.) 2.07,4 (nieuw wereldrecord), 2. Ivey (VS) 2.08,2 (nieuw Amerikaans record). 3. Hall (VS) 2.10,5, 200
m. vrije slag: 1. Spitz (VS) 15.54,3 (evenaring wereldrecord), 2. Mcßreen (VS)
1.59,9, 3. Bello (Peru) 1.59.9, 4. Heckl
(VS) 1.59,9, 5. Norlen (VS) 2.00,4, 6.
O'Malley (VS) 2.00,5. 7. Fassnacht (W.
Dld.) 2.00,7, 8. Hutton (Can) 2.01,2. 100
m. schoolslag: 1. Job (VS) 1.07,0 (nieuw
Amerikaans record), 2. Taguchi (Jap.)
1.08.0 (nieuw Japans record). 3. Munoz
(Mex.) 1.08,6 (nieuw Mexicaans record)
4. Heneken (VS) 1.08,8, 5. Bruee (VS)
1.09,8, 6. Fiolo .(Bra) 1.10,8. 400 m. wisselslag persoonlijk: 1. Hall (VS) 4.38,7
'(Nieuw wereldrecord), 2. Fassnacht (W.Dld.) 4.48,6, 3. Deroest (VS) 4.49,4, 4.
Woolroffe (GB) 4.49,5 (neuw Brits record). Dames: finales: 200 m. rugslag:
Susie Atwood (VS) 2.27,4 (beste jaarprestatie), 2. Barbara Darby (VS) 2.28,8.
3. Kaye Hall (VS) 2.29,0. 100 m. schoolslag: 1. Sharon Wichman (VS) 1.16,9
'beste jaarprestatie), 2. Dobbie Hudson
(VS) 1.17,8, 3. Kim Brecht (VS) 1.18,4.
200 m. vrije slag: 1. Pam Kruse (VS)
2.09,5 (beste jaatrprestatie), 2. Susan Pedersen (VS) 2.09,8, 3. Linda Gustavsson
(VS) 2.10,8, 4. Jan Henne (VS) 2.11,0.
400 m. wisselslag persoonlijk: 1. Debbie
Meyer (VS) 5.13,1 (beste jaarprestatie),
2. Lynn Colella (VS) 5.19,3, 3. Yoshimi
Nishisawa (Jap) 5.12,8 (nieuw Japans
record). 4. Susie Atwood (VS) 5.20,3.

voor.

Nederlandse B-ploeg verslaat Belgen

HELDEN, 14 juli
Tijdens de
zweminterland Nederland B-België A heeft de 14-jarige Linda de
Boer (Naarden) in het 50-meterbad „De Heidense Bossen" in Helden het Nederlandse record 800
meter vrije slag dames verbeterd
en gebracht op 10.02.4. Het oude
record stond op naam van Hennie Pentermann, die op 17 juni
wan dit jaar in Groningen de 800

De voornaamste uitslagen van zaterdag
zijn:

M.V.V.-NIEUWS
Prijzen Seizoenskaarten

'69/7*

Overdekte zittribune
Onoverdekte zittribune
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VOOR OUDEN-VAN-DAGEN EN INVALIDEN
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Bestelling der kaarten door storting op postgiro 1054414 t-fr
penningmeester MVV of op diens rekening bij Maastrich

Spaarbank.

Inlichtingen bij admin. J. Jacobs, Peymeestersdreef 47 te
tricht (tel. 04400 31950 (na 18 uur).

-

Linda de Boer,

14 jaar, bracht tijdens de zwemontmoeting
het Nederlands record op de 800 meter vrije slag op 10.02,4.

Nederland

B-België A in het 50-meterbad De

Heidense Bossen

linhurgs Dagblad
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Atletes zegevierden

sper-,
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over Françaises en Zweedsen

Wilma v.d. Berg
dé grote figuur
Vijfkampster Miep

—

UDEN, 14 juli De Franse sportpers had het „uitgekraaid": ditmaal
zouden de Oranje-atletes de „wraak" ontmoeten van de Franse
meisjes voor de „onverdiende" nederlagen in de beide voorafgaande
jaren. Daarom hadden de Francaises zich speciaal voorbereid op de
drielandenwedstrijd, welke zondagmiddag in het fraaie sportpark in
Uden werd gehouden. Helaas, helaas! Terwijl zij in 1968 slechts nipt.
de superioriteit van de Nederlandse dames-atletes hadden moeten
erkennen (65-63 pt.), moesten zij ditmaal met een smadelijke nederlaag van 80-66 pt. de thuisreis aanvaarden. Dat zij de Zweedse meisjes
duidelijk verslagen hadden (87-68 pt) was minder dan een pleister
op de wonde.... Omgekeerd betekende dit resultaat echter een
groot
ook in Nederlandse atletiekkringen allesbehalve verwacht
van
Velen
onze
succes voor de Oranje-broekjes.
vertegenwoordigers
overtroffen zichzelf door een persoonlijk record, en tevens werden
drie Nederlandse records gevestigd en één geëvenaard. De conclusie
is duidelijk: zo slecht de heren-atletiek in ons lieve vaderland internationaal genoteerd staat, zo hoog staat die van de dames

—

De

....

00

.

met
,oP9ejr>

rs <rechts) kwam in Uden tot de beste jaarprestatie door de
i,])l"
2.03.4. In een uitermate boeiende race zegevierde de
attdp ?/it Stem o?)er I/jra Keizer-Laman (links) en de Zweedse
Nenttcil die eveneens tot een uitstekende tijd kwamen: 2.04,1.

'i'
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Jan Reijnders snelste
op 1500 en 800 meter
nssen (speerwerpen)

Ja

enHermans (kogelstoten)
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Wil,ma van der Berg heeft getoond

tot de Europese top te behoren. In
Uden liep zij opnieuw de 100 meter
in 11,4 seconden en evenaarde daarmee haar Nederlands record. Zij was
ook op de 200 meter ongenaakbaar en
in de viermaal 100 m.-ploeg legde zij
haar afstand als derde loopster zo snel
af, dat Hillie de Lange-Gankema de
Nederlandse zege veilig kon stellen.
werpster Carry Piller

Jeugdkampioenschappen atletiek

als dertiende
de
llaino" in HevilHenri Pepels als 24e

e^diH d^
tQe

De uitslagen van zondag zijn:
MEISJES A, verspringen: 1. Valkenberg (DEM) 5.56, 2. Visser (Atmodis)
5.22.

Discuswerpen:

1. Stalman (AV '40)
37,45, 2. Landerloo (Caesar) 36.79.
100 meter: 1. Vooys (Olympia) 12,4, 2.

Hofman (Schejdesport) 12,5.
400 meter: 1. Schipper (Tion) 58,7, 2.
Koermeling (Cissa) 59,5.
Kogelstoten:
1. Valkenberg (DEM)
12,37, 2. Landerloo (Caesar) 11,63.
Speerwerpen:
1. Janssen (Caesar)
40,80, 2. Landerloo (Caesar) 40,10.
Hoogspringen: 1. Schreurs (ADA) 1.45,
2. De Jong (Volt) 1.45.
200 meter: 1. Hofman (Scheldesport)
25,8, 2. Vooys (Olympia '48) 25,8.
80 meter horden: 1. Schipper (Tion)

12,5, 2. Visser (Atmodis) 12,6.

800 meter: 1. Van de Kerkhof (HHC)
2.15,1, 2. Schipper (Tion) 2.19,9.
JONGENS A, 100 meter: 1. Van Beek
(Haag 68) 11,2, 2. Willekes (VNLTC)
11,3.
3000 meter: 1. Hermens (UNC) 8.47,7,
2. Van der Burgt (HHC) 8.51,2.
Polsstokhoog: 1. Van Dinther (Prins
Hendrik) 3,80, 2. Rauwe (Hollandia)
3,60.
200 meter: 1. Willekes (VNLTC) 22,9,
2. Van Beek (Haag) 22,9.
Discuswerpen: 1. Van Abcoude (PAC)
46,90, 2. De Jong (Metro) 46,36.
800 meter: 1. Reijnders (Kimbria)
1.54,4, 2. Van Lieshout (HHC) 1.55,7.
Verspringen: 1. Knottnerus (BAV) 6,88
2. Van der Does (PAC) 6,88.
400 meter: 1. Visser (DEM) 50,1, 2.
Flipse (AV '56) 51,0.
110 meter horden:
1. Hoegenbeek
(HHC) 15,9, 2. Van der Does (PAC)
16,1.

.

JAN REIJNDERS
twee landstitels

.

Voor het eerste record van de stralende
sportmiddag zorgde „rebel" MJeke Sterk,
die by de 100 m. hordenloop haar gerenommeerde Franse tegenstandsters
Jeanne Schoebel en Mariene Cangio
geen kans gaf en met een tijd van 13,8
sec. haar clubgenote Miep van Beek met
liefst 0,2 sec als nationaal recordhoudster
onttroonde. Overigens had Miep van
Beek geenszins reden tot ontevredenheid. De amper 19-jarige Amsterdamse
slaagde namelijk erin de vijfkamp op
haar naam te brengen met een punteneventotaal van 4636 pt., waarmede zü
als overigens de als tweede eindigende
460">
Marjan Ackermans-Thomas met
boven de kwalificatie-eis voor
pt
Athene bleef.

-

—

—

Hoewel laatstgenoemde officieel nationaal recordhoudster is met ruim méér

dan 4700 pt., werd dit resultaat behaald
een moment, dat de 80 m. hordenloop
nog deel uiitmaakJte van het wedstrijdprogramma. Nu is dat de 100 m. hordenloop. Daarom kon Miep zich na afloop
tevens laten huldigen als nieuwe recordhoudster. Zij dankte dit succes vooral
aan haar hoogtesprong van 1.67 m. en
haar goede 200 m. (in 24,9 sec). Overigens zorgde Mieke Sterk (mede) nog
voor een record, doordat zij deel uitmaakte van het 4x400 m. teaim. Hoewel
zij met haar teamgenotes Ine Scholiten,
Maria Goimmers en Toos Peeters zowel
in de Franpalse als de Zweedse meisjes
haar meerderen moesten erkennen, betekende de totaaïtijd van 3.47,4 min.
toch een nieuw nationaal record!
op

Wilma
Ondanks deze records was voor deze
middag Wilma v.d. Berg dé grote figuur
in het Nederlandse kamp. Ondanks haar
kleine gestalte
Voor haar talrijk opgekomen „eigen" publiek liep de Udense
eerst de 100 m. in de fraaie tijd van
11,4 sec. hetgeen de tweede evenaring
betekende van het onlangs in Milaan
door haar gevestigde record.
De Frangaise Syviane Telliez
dte dit
seizoen toch ook al 11/4 sec. had doen
noteren
moest met een tweede plaats
in :1U,5 sec. tevreden zijn. Ook bij de
200 m- moest deze in de Brabantse haar
meerdere erkennen: 23,5 sec. tegen 23,6

—

sec. De

Olympische

400 m.-ikampioene

Colette Besson werd eerst 3e in 24,1 sec..
En tenslotte was het andermaal Wilma
v.d Berg, die het 4xlloo m.-team vanuit
uitzichtloze positie naar de zege voerde,
zodat onze meisjes de goede tijd van

46,0 sec. konden doen noteren. Voor ons
is Wilma v.d. Berg een grote troef voor
Athene!!!
Meteen na de sprintnummers moeten wy
echter aandacht besteden aan de 800 m.
Nu Ilja Keizer-Laman zaterdagavond in
München de goede tijd van 2.05.9 min.
had doen opnemen, gold zij voor velen
als favoriete. De Spartaan-atlete nam
direct de leiding en behield deze tot het
ingaan van de laatste ronde. Toen kwam
Maria Gommers geweldig opzetten. De
Unitas-atlete passeerde Ilja zowel als de
opvallend-sterk lopende Zweedse Arme-

Maria Gommers
zeer snel
op 800 meter
Marie Nentzell. Maria ging dóór en daardoor kwam er „licht" tussen haar en
haar rivales. Bij het uitkomen van de
laatste bocht leek niets een afgetekende
zege van de atlete uit Stem nog in de

te staan. Maar doordat Ilja en de
Zweedse achter haar rug een geweldig
duel om de tweede plaats leverden,
werd zy toch nog „opgejaagd". Maria
weg

won uiteindelijk nog duidelyk. Belangwas echter, dat de tijden van de
drie eerstaankomenden voortreffelijk
waren: 2.03.4 min. voor Maria Gommers,
en 2.04,1 min. voor zowel Ilja KeizerLaman als de Zweedse. Dit wag een race, zoals wy er helaas te weinig zien
Kennelijk wilde Els Gommers weinig
voor haar zus onderdoen. Bij de 1500 m.
ging zij dan ook frank-en-vrij „mee"
rijker

—

ingevallen

voor

de Caesar-atlete Han Janssen, die in
Leeuwarden bij de junioren-titelstrijd
eerste was
mat 44.24 m.
en Mary
v.d. Raadt, die bij het hoogspringen derde 'werd met 1.63 m.
Buiten de reeds genoemden waren in het
Franse kamp Colette Besson (door haar
geweldige race bij de 4x400 m. estafette),
de kleurlinge Gilslaine Barnay (1.71 m.
bij het hoogspringen) en Nieole Duclos
(53,4 sec. bij de 400 m.) de meest-opvallende figuren. Maar de nederlaag smaakte de Frangaise kennelijk niet

—

—

(ADVERTENTIE)

Gelijk

hebtu»,

tgaat
te.

om de

Prestaties
te bespreken. Een uitzondering moeten
wij echter maken voor de fraaie discusworp van 52.52 m, waarmede Anneke de
Bruyn-Van Dijk het discuswerpen voor
zich opeiste; aan de (eveneens) dubbele
zege van onze kogelstootsters Els van
Noorduijn (16.55 m.) en Mieke van Rangelrooij, temeer daar de Haagse voor het
eerste over de 15 m.-streep (15.06 m.)
wist te komen en aan de goede sprong
van 6.12 m., van „rebel" Corrie Bakker,
eveneens goed voor een overwinning.
Andere vertegenwoordigsters, die zich
verdienstelijk weerden,
waren speer-

HUNTER

CIGARETTES

CHORZOV, 14 juli

14 juli

—

De Oostenrijker Jochen Rinidt heeft zondag in
Langenlebarn met Lotus Ftord de formule twee-race, tellend voor het
Europees kampioenschap, gewonnen.
Hij legde de 100 km af in 36 minuten
en 38,72 seconden. Tweede werd de
Schot Jaokie Stewart met Matra Ford.
De succesvolle Grand Prixrijder had
een achterstand van. ruim twee secon-

den.
De uitslag is: 1. Jochen Rinidt (Oosit)
met Lotus Ford 36.38,72 (gem. snelh.
165 km. p. uur) 2. Jackie Stewart
(Schot) Matra Ford 36.41,02, 3. Graham
Hill (Gbr) Lotu6 Ford 36.57,64, 4. Jean
(Fra)
Pierre Beltoise
Mhtra Ftord

36.59,15.

Ton Eykenboom

waren dolblij

de drielandenw*dstrijd

De 23-jarige Russische atlete Nadesja Tsjitsjova heeft
zondag in het Poolse Chorzov tijdens
de drielandenwedstrijd Polen-RuslandOost-Duitsland het wereldrecord kogelstoten verbeterd en gebracht op 20.09
meter. Het oude record stond sinds 30
mei van dit jaar op haar naam met
19,72 mater.

—

Autosport
Porsche hleeft zaterdagavond een drievoudige overwinning behaald in de zes-uurs-race van Watkins
Glen. Josef Siffert (Zw.) en Brian Redman (Gbr.) leidden met hiun Porsche 908
van start tot finish. Zij zongden ook voor
een nieuw record ln deze wedstrijd door
291 romden (-1076,651 km) af te leggen.
Da race telde voor competitie om het
wereldkampioenschap merken, dait inmiddels al door Porsohe is gewonnen.

Odette

ucas

.rra)

3.ai,

i.

ixunma

»_e-

derstroem (Zwe) 5.79, 5. Ella Deurlo
(Ned) 5.73, 6. Brigitta Larsson (Zwe)
5.72.

.

1. Margareta
Carell
Speerwerpen:
'Zwe) 49.05. 2. An Ree Malsert (Fra)
4.
45.42, 3. Carry Filter (Ned) 44.24,
Martine Bordet (Fra) 44.20, 5 Eve
Friedman (Zwe) 42.53, 6. Wil Hulshof
(Ned) 39.33.
1500 meter: 1. Anneloes Bosman (Ned.)
4.24.2, 2. Maryvonne Dupureur (Fra)
4.27.9 (nieuw Frans ree.), 3. Els Gommers (Ned) 4.28.6, 4. Leha Sjoestedt
(Zwe) 4.35.3, 5. Britt Engstroem (Zwe)
4.42.8, 6. Daniëlle Denis (Fra) 4.42.8.
4xloo meter: 1. Nederland (Rademaker, Ruth, Van den Berg, De Lange)
46.0, 2. Frankrijk (Schoebel, Descatoires, Alayrangue, Cangnio) 46,4, 3. Zweden (Randerz, Ahlson, Cederstroem,
Lundgren) 46,8.
4x400 meter: 1. Zweden (Eikblom,
Randerz, Erikson, Lundgren 3.41.1 (nw.
Zweeds ree.), 3. Frankrijk (Mombet,
Jacq. Duclos, Besson) 3.41.7, 3. Nederland (Schote, Gommers, Peters, Sterk)
3.47.4 (nieuw Nederlands record.
Vyfkamp: (achtereenvolgens totaal. 105
m horden, kogel, hoog, ver en 200 me-

ter).

Ned. record: 1. Miep van Beek (Ned)
4636 prut (14.6-11.05-1.67-5.45-24.9),
2.
Marja
Ackermans (Ned) 4605 pnt.,
(15,0-12.54-1.69-5.62-25.8),
3. Hülie de
Lange (Ned) 4404 pnt. (14.5-9.44-1.56-5.74-25.1), 4. Marichristiene de Bourse
(Fra) 4390 pnt. (14.9-10.66-1.61-5.63-26.0),
5. Florentine Picot (Fra) 4278 pnt.,
(14.6-11.20-1.50-5.40-26.2), 6. Marie Christine Le Puloch (Fra) 4270 pnt. (15.1-11.15-1.56-5.23-25.8),

Buiten mededinging: Britt Johansson
(Zwe)
4262 pnt. (15.4-13.61-1.50-4.94-25.8), Monica Sellberg (Zwe) 3727 pnt.
15.2-7.18-1.30-5.39-25.3).

Nederland heeft de landenwedstrijd tegen Frankrijk en Zweden gewonnen.
Van de Franse dames won Nederland
met 80—66, van de Zweedse dames met
80—55. Frankrijk tenslotte
versloeg

Onmenselijke omstandigheden
bij zwemmarathon in Canada

Schans na tien uur
uit water gehaald
—

14 juli
De drama's
de ex-wereldkampioen marathonzwemmen, Herman Willemse, zo
vaak heeft gesproken, heeft zijn pupil
Johan Schans in zijn eerste de beste
wedstrijd, welke zaterdag in het Canadese Chicoutimi plaatsvond, al direct
aan den löve ondervonden. Na 10 uur
CHICOUTIMI,

waarover

Een hele troost voor Johan was het
«chter dat er niemand in slaagde om de
finish te bereiken. Ook bekende mannen als de huidige wereldkampioen, de
Egyptenaar Abou Heif, die toch heel
wat gewend is. moest tenslotte het
hoofd buigen voor de meters hoge
golven in de Rivière Sagvanaij. De
prijzen die er te verdienen waren, van
17.00 dollar tot 100 dollar, werden nu
verdeeld onder de zwemmers die op
het laatste ogenblik nog in de strijd
waren alvorens zij uit het water werden gehaald. Dat waren zes zwemmers.
Het heeft Johan bij zijn debuut als
prof zwemmer beslist niet meegezeten.
In de afgelopen week was de temperatuur in Chicoutimi al ver onder normaal. In zijn eerste training kon Johan
het niet langer uithouden dan een half
uur in water van 13 graden. Bij zijn
volgende trainingen ging het gelukkig
wat beter en kon hij ruim een uur

zwemmen.

Wereldrecord
kogelstoten
Rindt won in dames 20.09 m
—
Langenlebarn

LANGENLEBARN,

van

hem het water uit.

(uiteraard) dod-gelukkig met

prestaties
uitvoerig

uitslagen

dames te Uden luiden:
100 meter: 1. Wilma van den Berg
(Ned) 11,4 seconden (evenaring Nederlands record), 2. Sylviane Telliez (Fra)
11.5, 3. Dominique Descatoires (Fra)
11,8. 4. Elisabeth Randers (Zwe) 12,0,
5. Gunilla Cederstroem (Zwe) 12,3, 6.
Josje Rademakers (Ned) 12,3.
100 meter horden: 1. Mieke Sterk (Ned)
13,8 (nieuw Nederlands record), 2. jaanne Schnoebel (Fra) 14,0, 3. Mariene
Cangnio (Fra) 14,2, 4. Gunilla Ohlsson
(Zwe) 14,3, 5. Arm Branner (Zwe) 14,5,
6. Trudy Ruth (Ned) 14,8.
Discuswerpen:
1. Anneke de Bruin
(Ned) 52,52 meter, 2. Jet van Wageningen (Ned) 48,04 m, 3. Claudie Cuvelier (Fra) 47,32 m, 4. Nicole Pirotti
(Fra) 46,84 m, 5. Elisabeth Alenmalm
(Zwe) 41,16 m, 6. Inger Schoeld (Zwe)
37,76 m.
800 meter: 1. Maria Gommers (Ned)
2.03.4. 2. Ilja Keizer (Ned) 2.04.1, 3.
Amnemarie Nenzell (Zwe) 2.04.1 (nieuw
Zweeds record), 4. Catherine Michaud
(Fra) 2.10.9, 5. Claudette Actis (Fra)
2.11.6, 6. Britt Fritz (Zwe) 2.18.7.
200 meter: 1. Wilma van den Berg
(Ned) 23.5, 2. Sylvianme Telliez (Fra)
23.6, 3. Colette Besson (Fra) 24.1, 4.
Mieke Sterk (Ned) 24.5, 5. Elisabeth
Randerz (Zwe) 24.9, 6. Ulla Ekblom
(Zwe) 25.0.
400 meter: 1. Nicole Duclos (Fra) 53.2,
2. Karin Lundgren (Zwe) 54.3, Eliane
Acques (Fra) 54.9, 4. Stans Brehm (Ned)
95.7, 5. Ingela Erikson (Zwe) 55.8, 6.
Toos Peters (Ned) 56.9.
Hoogspringen: 1. Gislaine Branay (Fra)
1.71, 2. Marine Dubucquoi (Fra) 1.66,
3. Mary van de Raadt (Ned) 1.63, 4.
Margareta Bergquist (Zwe) 1.60, 5 en
6 Marijke Brugman (Ned) en Britt Arvidson (Zwe) 1.50.
Kogelstoten:
1. Els van Noorduyn
(Ned) 16,55, 2. Mieke van Rangelrooy
(Ned) 15.06, 3. B. A. die Cuvelier (Fra)
14.57, 4. Mafie Louise Parquel (Fra)
14.42, 5. Britt Johansson (Zwe) 13.22, 6.
Gun Britt Flinke (Zwe) 13.19.
Verspringen: 1. Corrie Bakker (Ned)
6.12, 2. Mariene Cangnio (Fra) 6.08, 3.

lijk slechte weersomstandigheden vond
zijn coach Herman Willemse het 'niet
langr vrantwoord om d zwmmr nog
langer verantwoord om de zwemmer
nog verder te laten ploeteren en haalde

de tijd, welke zij als derde kreeg toegewezen: 4.28.6 min., een verbetering van
haar persoonlijk record met liefst 10 seconden! Terwijl Anneloes Bosman als
«erste finishte in 4.24.2 min., betekende
de 4.27.9 min. van Maryvonne Dupureur
een nieuw Frans record.

Plaatsgebrek verbiedt ons alle
van de Nederlandse meisjes

en haar trainer

gezwommen te hebben onder erbarme-

met de sterk-lopende Nijmeegse Anneloes Bosman. De Frangaise Maryvonne
Dupureur zag het gevaar en sloot zich
weldra aan bij het duo. Terwijl Anneloes in de laatste ronde „wegliep", handhaafde Els Gommers haar tweede plaats
fraai, tót de Frangaise in de laatste 150
m. scherp aanviel. De Unitasatlete
moest uiteindelijk
het hoofd buigen,

maar was

BppJc

Uden in cijfers

—

Drie Nederlandse
records gevestigd

van

met de verbetering van hpt Nederlands record én met het feit, dat zij zich
voor de Europese kampioenschappen ie Athene heeft geplaatst. Haar tijd op
de 200 meter gaf de doorslag.

De weersomstandigheden

waren zaterdag zo slecht, dat de organisatoren aan Herman Willemse, die
daar nog steeds erg gezien is, vroegen
of hij hat verantwoord achtte om de
wedstrijd door te laten gaan. Het is
bekend dat de Utrechtse onderwijzer
altijd keihard voor zichzelf is geweest,
maar ook voor anderen, dus zijn antwoord luidde: „Waarom niet, stuur ze
maar het water in hoor, dat moesten
wij vroeger ook."

„Ik ben trots op je"
van het water was 14
om twee minuten voor half
zaterdagmorgen, werden de
tragen
zwemmers het woelige water ingedirigieerd De eerste zes uur ging het buitengewoon goed met Johan Schans, zo
goed zelfs dat zijn coach op het bekende schoolbord schreef: „Ik ben trots
op je". Daar had hij dan ook alle reden
toe, want zijn pupil i^g toen op de
De temperatuur

graden en

tweede plaats met de wereldkampioen
Abou Heif ver achter zich.
Toen echter begonnen de drama's pas
goed en vier uur later besloot Herman
de totaal versufte Johan maar vilt het

te ihalen. Als een geroutineerd
marathonzwemmer zoiets doet dan is
dat echt wal nodig. Er waren diverse

water

aanwijzingen voor zijn trainer/coach
om te constateren dat Johan geweldig
moeilijk ging.

Ten eerste was hij al voor de derde
keer terug gezwommen in de richting
van de start, verder gooide hij een beker chocolademelk zonder eruit ge-

dronken te hebben ongeïnteresseerd
weg, ook reageerde hg helemaal niet
meer op aanwijzingen van zijn coach.
Zoals dat zo vaak met marathanzwemmers gaat sputterde hij nog wel tegen
toen hy in de boot werd gehesen. Na
tien minuten was hö gelukkig al weer
aardig hersteld, maar nog wel erg
zwak.
Herman Willemse, die in Chiooutfmi in
1966 heeft gewonnen en het record van
6 uur nog steeds op zijn naam heeft
staan, verklaarde dat hij nog nooit
zulke weersomstandigheden heeft meegemaakt. Toch was hij vol goede moed
over de volgende wedstrijd van zijn
pupil, een 24-uur race in Latuque a.s.
zaterdag en zondag. Dit is een ploegenwedstrijd voor paren; Johan heeft
alleen nog geen partner gevonden.
Sprintjes

gewonnen

Hoewel Johan dus nog niet in de
is gevallen, heeft hij toch al
wel wat verdiend. Om het voor het
publiek aantrekkelijk te maken moeten alle deelnemers namelijk op de
dagen die aan de wedstrijden voorafgaan sprintjes trekken over 500
meter, zij kunnen hiermee 50 dollar verdienen. Venzelfsprekend is
dit kaasje voor een oud 400 meterzwemmer als Johan Schans en verschillende van deze sprintjes heeft
hij al gewonnen.
De wedstrijd in Chicoutimi was wel
de langste en tevens de zwaarste
prijzen

van een reeks van acht. Nu vooral
vanwege het weer. Maar onder normale omstandigheden is deze race
over ruim 46 kilometer ook al bijzonder zwaar door de vele stroomversnellingen. Door de Labradorstroom kan deze rivier, die uitmondt
in de St. Laurens en veel zout bevat, enorm van temperatuur verschillen: het is mogelijk dat zwemmers starten met een temperatuur
van 18 a 20 graden om dan te finishen in water van 8 a 10 graden.
Zaterdagmorgen hadden de zwemmers de stroom de eerste 55 minuten mee, toen ongeveer een uur tegen, vervolgens een uur geen stroom
van betekenis en daarna weer stroom
tegen.
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VOOR

DAMES

:

—
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AANVANG 11.00 UUR

op 't ADSTEEGCiRCUIT

vooramateurs
AANVANG 13.00 UUR

AFSTAND 185 KM

—

—

Alleen door de K.N.W.U. geselecteerden, dus Nederlands beste amateurs, komen
aan de start. De wedstrijden worden verreden onder de reglementen der KNWU

AFSTAND 57 KM —12 RONDEN VAN 4,75 KM.

33 RONDEN VAN 5,6 KM.

ENTREEPRIJZEN: VOLWASSENEN f 2.75

—

KINDEREN

’

■■

1.25.

II

'

L 1'—LJAUTO'S & MOTOREN

I

Te k. NSU type 110 66 f 3650
als nw; Taunus 17M 65 f 3400

Taunus 12M 66 f 3250; Taunus 12M 66 f 3000; 12M TS
63 f 1900; 12M 64 f 1900;
Cortina 67 f 3600; Cortina 65
4 drs f 2850; Fiat 1100 D 66
f 2900. Gar. en fine. en mr.
Hompertsweg 33, Schaesberg
Tel. 1729.
*
Auto Zuid Geleen N.O.C,
biedt aan: 4 VW 60 64 65 en
66, Citroen 2 CV 64, Ami 67,
Fiat 850 64 66, Fiat 124 stationcar 67, Taunus 12 M 66,
Ford Corsair 68, Opel Kadett
84 4-deurs, Opel Rekord ë8,
Renault R 16 65 67 68, Simca
1000 67, Renault R 10 66 67,
Renault 4 L 65 66 67, Datsun
1600 L 69 nieuw f 1000 beneden off. prijs, Ford busje 67.
Auto Zuid, Rijksweg Nrd 125
Geleen. Alle auto's getest.

De Brandaris-slepers.
P'
-'ÉF*"*-

:

*

Te k.

AUTOMOBIELE^

de Luxe 1300 m.
f
sept. 68; VW de lu*eS)<
cing green; NSU Tl $
donker blauw metaü'
Kadett 67 donker H&
Major 67 züver
850 Coupé 67 wit;
FjjjjpM
donker blauw- Opel *;'"_
metalic;
VWj*^
66 zilver
xe 66 wit; VW de Ly
'65 ,licht blauw; VV
xe 1200 64 met
blauw; Jaguar 3.8 ie»
v. liefhebb., zeer snel.

*

metan^

scbt^^H
«^

Seven 64

zeer goed, r^|

green; Opel Kadett »' ,<j
model A '65 wit; F'
Comfort 66, licht WaU]Vjjif
33 67 licht groen; For%p.
tang 66 wit; Ford
derbird 63 Cabriolet, J^.l
Rekord 1500 62; Opel J-»Jf
1700 62; Opel Rekord
Taunus 17M 61; DK""Ja^|
62- Daffodil 62. lets sPf>
T-Ford 1926 mechamscn <;.l
old timer. Jos Span
ANWB-keuring. Verkoop on- heidersteenweg 92 '■ 01
der garantie. Alle auto's ge- kerk Kaalheide. Inmogelijk. Tel.
prijsd. Tel. 04494—6333.
* financ.
Automobielen zijn ve
Wij bieden aan met garantie: tot 23 uur.
SIMCA 1500 '66 Tourist; Simca 1300 '63; Simca 1500 '66; MERCEDES 200
Simca 1000 '65 '66 '68 '69; Alfa Romeo 2600 s
BMW 1600 '66; VW 1300 '66; coupé, Karmann Gh;
Taunus 17 M '665; Hillman VW 1300 68 wit en D&* p\
Imp. '65; Daf bestel '67; Opel VW 1300 en 1200 va:
Blitz '64 met buca keeper; 67, VW 1500 66. VW
Opel Blitz open en gesloten 3 Opel Kadett 64 en
laadbak '63 '64; Mercedes L Prinz 4 67, Fiat 600
406 '65: Twee ton Diesel Record 64, Consul
open met huif; Mercedes 322 Inr. en fin.
C.
'64 6 1/2 ton, open met huif; Service garage, Riddej,,
Mercedes 911 '64 6 1/2 ton str. 182. H'broek,
open met huif; VW busje 64
met banken en een geel Te k. V.W. 1600 T.L. '^L'
Autobedrijf W. Record '66 en aanh.waF*\f
kenteken.
luxe auto. Te bavra'S, #!
Steins en Zn., Molenberg- terdag
na 3 u.;
Heerlen, tel. 14717
* hele dag;
ook 's Z°W'|
FUNKEN C.V. biedt te koop Hambeukierbooi'd 38.
aan: Opel Rekord '65; Opel lerbaan.
Rekord '66; Opel Rekord '67;
AUS'
Opel Rekord Caravan '65; Te k. van part.i.z.g.st
Simca 1300 '66. Heerlerbaan ven (mini) '64
no. 195 Heerlen, tel. 12083. » straat 7, Heerlerheide
18.00 uur.
T ttfr.
AUTORADIO'S è f 100.—. Te k. van part. wegJo Knops, automaterialen, mooie RENAULT 10 ~$
Rijksweg Zuid 195, Sittard,
» '67. Tel. 2072, Kerkrade.
tel. 04490—2718.
.xi
erheiderstr. 133
TREKINSTALLATIES uit- TAUNUS 17M '64
sluitend met rijksgoedkeu3800.
ring, leveren wij voor alle Taunus 17M '66 f
20M '66 f 4000; OP^jilj
soorten en modellen auto's en nus
'61
bestelwagens. Fr. Dassen, '64 f 2900; Opel 1700 V*
Skoda 1000 MB '66
telef.
Stationstr. 6 Kerkrade.
Goggomobiel '64 f sJ"l'{^'|
5088. Garagehouders genieten
L 6 cylinder
Relkord
een grote korting.
* VW 1200 '62 f 1500; OV el >;.
Bestel tijdig de DAF 44 en ravan '62 f 550. Inr. enjj_.
DAF 55. Wegens enorm suc- mog. Rotterdamstraat »""
Bij tel. 04440-11860.
ces lange levertijden.
.__.^---fi
aankoop tevens inbegrepen
Te k. a. GLAS S
de bekende rijbewijs service
bevr. Service Centrum !
Vraagt kelbag
en 1 jaar garantie
Valkenburger***
vrijblijvende
proefrit
bij
een
y„
Nuth.
Daf-dealer L. Loven en Zo4$
nen NV, Palemigerboord 401 Te k. van part. OPE 1; J>
Heerlen, tel. 04440-12541.
* tiett 63 kleur wit, *V
2 CV AZAM '66 '65 f 1450,-, 60.000, ANWB keurin«rtd«
Ope! Kadett '64 zeldz. mooi gest. Kerkstr. 45, DogÜ-^j
f 1450,-, Austdn Seven '67,- Te k. FORD Taunus
-65 f 2400,-, Cortina '65 zeldz. i.z.g.st. Tegen heel tJI
mooi f 2500,-, DAF 32 '67 prijs. Pancratiusstr. IB'
f 2450,-, Taunus 12M f 1250,-, rade-Nulland.
____^--<rf
Fiat 600 '65 f 1750,-, Opel
Te
k.
OPEL
Rek.
bestel '64 f 1350,-. Skoda 1000
12 M coupé '65, l»y
m.B. de luxe '67 f 2450,-, nus
Opel Rek. '67 '66 '65 f 2450,- aanhanger 1,25x2x0.50 *■ f
len b, auto
% jaarj»j
VW 1600 '66, VW 1300 '66 rantie.
Carrosserie *uf
VW 1200 '65 f 2400,-, Taunus
12M '66 coupé f 2950,-, Ford spuitbedr. Holler.
Transit '66 f 2500,-. Inruil (Achter de Kerk)
auto's f 250,-. Wij ruilen alles hagen. Tel. 04443-1679^,
in. Fin. ook zonder geld. P. Van part. voor part. jf\
Joosten, Scharnerweg 3 en 7, NUS 17M super. PriW 3 ".F
Maastricht. Tel. 27308 ook 's Na 7 uur Bekkerweï
avonds en zondags.
* Heerlen.
Automobiel- en garagebedr. Te k. OPEL Rekord
Hensgens, Ndeuwstadt. telef. a.n. 4versn. Kerkstr. I

if^

—

-

/::;'"'

HÉ^

_*■

\#QQD J£L Wkn I■§
cm
#%IVl#^ I
WI%*J
GM AMATEURS

""£«

Di^'J»?

HK&&

v

-^

___^____^_________p

t^M

<^H
60^^H

11
;:
v

HS%

Wm^mÊ

aj

I

IJ

w!9k\\^k\\l *Gk\\\wk\\\\\\\

>«r

'j

Bi-'-

-^___i-i

m

nl

*"'.'":

'^^^

'.

..m

K

IP^/H

JA

'

pP

BES»!

WÈ i

______________■_"-

Hjnk

.__K

9n^

vB

teL^^M

—

v"'z!&\

—
'

wÈkW^km
s^'°

M-

iitifli^^Ews***"

--.**.?

'

pp^

tSm^^^^

C^»

r^ v;

■ rffilff % HH

Jp

Blfth..

\\\m*m^ÊÊÊË

*'

fè

fÉte

Mannen op een sleepboot.
Kerels open als de zee.
Vaak maandenlange reizen:
een baggermolen naar Bermuda,
een 30 slagzij onder de Azoren.
Mannen op een sleepboot.
Maats onder elkaar.
Mijn pakje shag is jouwpakje shag.
Natuurlijk roken ze zo zv."^r
als het maar kan:
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Brandaris.
Zeur deze mannen niet
aan het hoofd met iets anders.
Tegen Brandaris
valt toch niet op te boksen.
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04499-342. Speciaalzaak in gete bezichtigen in 2 grote show-

Nieuwenhagen,

bruikte automobielen,

teh^/j]

0?^

Onder 3 mnd of ÏO-"

ANWB-keU^^B
Dx^B
>,

rooms. Inkoop inruil en fi- garantie.
nancieren, ANWB-keuring en gestaan. CITROEN
'68 en Amd '66, Daf Ta»r
Bovag-garamtie
Peugeot 204 '66, VW
$
Hollandse auto's met plaat- '65, VW de luxe '62, OPfi, f
'68,
schade. SIMCA 1100
Re- kord '64, Morris Oxf
nault R 4'69, Renault R 4'69 '64, Diverse goedkope »./
Fiat 124 '69, Citroen Dyane wagens. Inruil en fine- gf
'69, Daf 44 '68, Daf 33 '68, bedrijf Schoonhoven,./;
VW 1300 '66, VW 1200 '66, VW ehenstraat 6 einde " ,
1200 '66. Renault R 4'67, Re- tel. 319Q
nault R 4'66, Simca 1000 '68
J. Graat, Veersestr. 64. Gut- SPORTWAGENS.
Franssen automobiele^, f
tecoven. Tel. 04498-1337.
aan Ford Mustang
Speciale aanbieding: FIAT 6 cyl. kl. wit; Ford »"%«
spider
850
cabriolet nw. mo- 66, 6 cyl., 4 bak.,
tor '68 f 4650,-, Triumph He- Triumph Spitfire 68 Wjs.
rald 1250 '66 r. f 2850,-, Ami kl. bl.
m.
spaalojV'
break de luxe '68 r. f 2250,-. Triumph Spitfire 66
DAF 33 de luxe '67 gr. f 2850.- kl.
wit met spaakfy1,
Opel Kadett '65 r. f 2375,-, Triumph TR 4 65 tnet Jt
Opel Rek. '64 kl. wit-bl.. 2- drive, kl. blauw; TrlV
drs f 2250,-; VW 1200 '64 kl. Herald 66 kl. rood zW', (f
gr. m. nw. motor f 2200,-, beam Alpine IV 66
Taunus 12 M '66 kl. bl. f 2650 mer- en winterkap; aY,
Triumph Vitesse '67 kl. w. Headley MX 111 3000
f 3750,-, Wartburg '65 kl. w. rood met overdinive; &
f 900,-, Opel Rek. '62 kl. r. Romeo 1600 Spider
cf
f 850,-, Taunus 17 M '64 r. hartop kl. wit; Fiat
„tf
»»"
f 1650,-. Inruil, garantie, fi- der 67 kl. wit m. n*L
nancieren, binnen 24 uur. tor. Triumph Spit&yiJJ
Pannesheiiderstraat 37, Bleij- kl. wit. met schade. -" (f.
erheide-Kerkrade. tel. 04450- garantie en
-6330.
zon-der aanbetaling j,^,
f!
26,
Te k. OPEL Olympia coupé 24 uur. BeitelSimpelve'"'
1968, 6000 km gelopen. Bovag- W., richting
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De Brandans-slepers Leo Volckerick, kapitein,

zi.n zoon

-

Henk, leerling-stuurman, Eef Bal, bootsman, Mano Schotborg, derde stuurman

—

Voor e kinderen, om zelf in elkaar te zetten. Zo nodig wi! vader wel een handje
helpen. Ook met sparen. Want er zijn rommeldebomblommen in allerlei
soorten, ledere keer pKpupQn een andere, als
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garantie. Gar. L.

Peschstr. 27, Geleen.
VAUXHALL Viva '67
Te k. OPEL Olympia 1968. st. Kanaalweg 2 Natte"
Geleenstr. 87 Puth-Schinnen
Berg aan de Maas^'
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Fe stelijkwielerspektakel in Maastricht

Albert Winkens uit Itteren
slimste in de eindsprint
—

14 ju ü
Twee weken geleden was Maastricht in mijn grootste hobby. Als Albert zo goed Niet zonder trots reed hij in Maastricht
in de gele trui, die maillot jaunie, die een
doelpunten kan maken als hard fietsen
e our-de-France-koorts had toen de Limburgse hoofdjaren geleidlen Woutje Wagtmans
tiental
hij
gerust
bij
kan
u
zich
aanmelden
aar macht. Zaterdagavond, tijdens de derde selectie-wed- dan
de jeug'iselectie van MVV, want hij reed in de Tour die France veroverd had.
Peter was in -de tweede serie een van
Jeugdwielerkampioenschap van Zuid-Limburg, bleek een uiteckookte finale.
de uitblinkers. Hij moest in de eindsprint de meerdere erkennen im Paul
SPsP°rtieve ziekte nog niet helemaal van de Maastrichtenaren
Daetmen uit Elsloo. In de eerste twee
Talloze toeschouwers hadden zich op het Kardinaal BESLISSING
andere manches hadden zich Henny de
Boer (Maastricht) en de Gelderlander
SUmP^e^n verzameld, terwijl de jeugd, schijnbaar door de Hij liet Paul
Daemcn aan de leiding Gerard Kampschreur de snelste getoond.
en geïnspireerd, mooi wielervuurwerk afstak. De inGerard had daarbij alle moeite om de
sleuren, zodat de minder begaafde renrappe Belg Jozef van de Broek te verben waren zo hoog in aantal, dat men in drie series moest
Vader Leo
nertjcs moesten afhaken.
slaan. De finale werd een emierveireradia
Welke
finalisten
strijden
mochten
voor
de
prachtige
Daemen,
prijzen,
schudde boos het hoofd toen vertoning. De Maasctrichtenanen pro'
°°r e organisatie
beerden hun stadgenoten naar de zege
hy zijn zoon alsmaar aan de kop van
het Limburgs Dagblad en Radio Luxemtoe te schreeuwen. Albert Winkens uit
Waren aangevoerd. Het geheel kreeg een nog feestelijker de hoofdmacht zag doorkomen. Hij had Itteren klopte
alle kanshebbers op een
wijze. „Geein Maastrichtenaar
enkele rennertjfts Uit Ome Joops Tour de Frats aan de het goed doorzien. In de eindfase had prachtige
in de eindstrijd in het Geusselt-stadlion",
niet
reserves
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Paul
voldoende
meer over
om naar de ereplaatsen te dingen. De

Schenen.

„coureurs" uit de

ste eer ging strijken. Nog

een overeen-

ln Elsloo: Pau' Daemen en
komst is het feit, dat beide
\rlyNeivan «*e jury in neven van elkaar zijn.
ii stficht if"' m(>chten
kansen opnieuw verde-

.

IT h'" »WK.e<ien
Zii
dat m«* veel bravoure.
*U niet de bloemen in
."'vangst
welke Marjon Gielen
h" <*n s»nenien
v,fre klapzoen overhandigde.
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vo»r de 16-jarige
Wi«fes:ele Sd Itteren.
Dit Maas,** sch» "kens
in
» ie» nn» Wat de verre toekomst miswielrenners op te kun:"> ltv e°s
Wan» 'n Elsloo was het óók
knaa-P
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Itteren, die met

de hooj-

winnaars

Dat wordlt in het Geusselt-stadliom op 3
augustus dus een famlilliaine strijd tussen
Sjaak en Albert Winlkens. Deze laatste
had zich goed voorlbereid op deze selectiewedstrijd. Toch was voor hem deze
zege een verrassing. „Ik heb meegedaan
voor die sport. Geen haar op mijn hoofd
dacht aan het winnen van <Jezie mooie
cassefcte-reeondier. Ik vind wielrennen
wel leuk, maar voetballen is nog steeds

'NSCHRIJF-FORMULIER
Voor de wedstrijd te

ÜBACHSBERG

op 14 juli 1969
Georganiseerd door het Limburgs Dagblad en Radio Luxemburg

uit

"

'^"formulier

is uitsluitend bestemd voor de selectiewedstrijd te
an aUeen worden ingeleverd op het L.D.-Hoofdkantoor te
L.D.-bijkantoor te Hoensbroek of Brunssum.

en
Keeri en 6rg
en het

Heerlen, Nobelstraat 21

Hoensbroek, Kouvenderstraat 91
Brunssum, Rumpenerstraat 36

am <iee in6mer

W

*ri»»g van de ouders

iHchjj
' de» 6

.

Geboortedatum

..

Hes

getelcende

aWcoord
van punt

*ttd*

""kening

bovengenoemde inschrijver, verklaart zich
> ouder van
met deelname van zijn/haar zoon en is akkoord met de
3 en alle andere punten der deelname-voorwaarden.

ouder

ui' fotm..n r' voorzien van de handeen der ouders. k"n' U
i gelfllr Vatl
tot
en
u Jull 1200 uur
sHlev«ren °P eenmet
van bovengenoemde

(Niet invullen)
._«___»_________«______________________,.._._____...._.___.

yoor de wedstrijd te KERKRADE
op 1 5 juli 1969

.

eorSaniseerd door het Limburgs Dagblad en Radio Luxemburg
,f"'ol'rnulier is uitsluitend bestemd voor de selectiewedstrijd te
t erkra( je en
an a^een worden ingeleverd op het L.D.-bijkantoor te KerkNi»,uwenhagen
of Spekholzerheide.

&it

e> n'

ty

a

v

Kerkrade, Hoofdstraat 33
Nieuwenhagen, Hoogstraat 78
Spekholzerheide, Akerstraat 124

>*am

Nelissen, nam

de leiding

over. Hij scheen op da zege af te steven.
Eensklaps kwam Albert Winkens als een
PÜI uit een boog naar voren. Met enkele

Gielen en

Berry Verlaan, chef van

de afdeling publio relations

van het

Limburgs Oagblad.

Henny de Boer, Maastricht;
2. Jan Horeels, Itteren; 3. Albert Winkens, Itteren; 4. Kees Spindor, Treefoeetk;
5. Lou Schols, Bunde.
2e serie: 1. Gerard Kampschreur, Groessen (Geld.); 2. Jozef v. d- Broek, Lanaken (B.); 3. Willy N'alissen, Beek;
4.
Martin Jamimon, Voerendlaal; 5. Bert
Winkens, Itteren.

Inschrijving voor
Ronde van Nuth
NUTH, 14 juli

—

Op zaterdag 26 juli

3e serie: 1. Paul Daemen, Elsloo; 2. Peter Haagimans, Schinnen; 3. Hans Gerritse, Ulft; 4. Cor Veenbrink, Oosthaar;
5. Marcel Humblet, Maastricht.

organiseert de wielersupportersclub „De

Finale: 1. Albert Winkens, Itteren; 2.
Willy Nelissen, Beek; 3. Martin Jaminon, Voerendaal; 4. Jan Horsels. Itteren;
5. Henny de Boes, Maastricht.

Inschrijvingen kunnen tot en met woens-

Sprinter" uit Nuth een wielerronde

van

amateurs, nieuwelingen en adspiranten.
dag geschieden bij de heer W. K'altmans,
Grijzegrubben 25, te Nuth.

Vandaag gaat in Übachsberg de
vierde selectie-wedstrijd om hel
jeugd-wielerkampioenschap
ZuidLimtSurg, georganiseerd door het
Limburgs Dagblad en Radio Luxemburg, van start. Om niemand teleur te stellen, hebben we besloten
om ook diegenen die op de dag van
de start nog wensen deel te nemen
deze nog de kans *e geven. De inschrijving
voor Übachsberg en
Kerkrade kan nog geschieden tot
een kwartier voor de wedstrijd.
Men moeit wal gebruik maken van
het inschrijvingsfonmulier, dat hiernaast of elders in onze krant afgedrukt staat. Natuurlijk hoort er de
handtekening van één van de
ouders onder, terwijl men de leeftijd moet kunnen aantonen.
Op
iedere „pleisterplaats" zijn fraaie
prijzen te behalen: een cassetterecorder, een transistor-radio, boeke- of platebonnen en fotoboeken
over de Tour de France 1969. De
eerste drie aankomenden in elke
plaats mogen bovendien meedingen
naar de vier Eroba-racefietsen, in
de finale, die zondag 3 augustus in
tiet Geusselt-stadion te Maastricht,
voor en tijdens de pauze van de
wedstrijd
M.V.V.-Derby Couinty,
*vordt gehouden.

v>iaats ';;;;;
V*Mc,
de
b 6 ond"
lJ de^ ekende
ari 8
Van

ouders
van bovengenoemde inschrijver, verklaart zich
' ouder
d met
deelname van zijn/haar zoon en is akkoord met de
Van Punt 3 en alle andere punten der deelname-voorwaarden.

al^
""

ouder
(Niet
i

f

tayuUen)

uit van het sportieve

groepje vam Omo
Joop. Ook hier is hij ean opvallend»

een Eroba racefiets met 10 versnellingen en uitvalnaven
een Eroba racefiets met uitvalnaven
een Eroba racefiets
een Eroba-Sprint sportfiets met derailleur
wielerbenodigdheden t.w.v. f 100,—
wielerbenodigdheden t.w.v. f 100,

—

VOORWAARDEN.
De eindoverwinnaar van deze jeugdwielerkampioenschappen krijgt bovendien
een trui, waarop vermeld staat: „Jeugdkampioen van Zuid-Limburg 1969".
1 Deelnemen kunnen alleen jongens tussen 13 en 16 jaar. Dat betekent niet
jonger dan 13 en niet ouder dan 16 jaar.
2 ledere deelnemer mag slechts fietsen op een standaardrijwiel. Een
drieversnellingsnaaf of derailleur zijn toegestaan. Racefietsen of fietsen met
een racestuur worden bij de wedstrijden niet toegestaan.
3 Deelnemers dienen schriftelijke toestemming te hebben van hun
ouders
Het Limburgs Dagblad en Radio Luxemburg aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele schade.
4 Deelnemers dienen gekleed te zijn in een sportblouse en
korte broek
5 Inschrijvingen moeten geschieden via het inschrijfformulier dat in het
Limburgs Dagblad wordt gepubliceerd. ledere deelnemer kan
uiteraard
slechts voor één selectiewedstrijd inschrijven en wel in die startplaats
die
het dichtst bij zijn woonplaats is gelegen. Bijvoorbeeld: is een wedstrijd
georganiseerd in Maastricht, dan kunnen
geen

—

Grote Prijs Oost Duitsland

Brit Dave Simmonds
kampioen 125 cc.
—

HOHENSTEIN-ERNSTTAL, 14 juli
Na Diacomo Agostini in de 500 cc klasse, is sinds zondag ook de wereldkampioen in de 125 ce-klasse bekend. Het
is de Rrit Dave Simmonds, die door een

«verwinning bü de Grote Prijs van Oostduitsland op de Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal onbereikbaar werd voor
zijn concurrenten. Hij neemt de titel
over van zgn landgenoot Phil Read. Op
de natte 8.618 km lange piste maakte
de Duitser Dieter Braun een zeer sterke indruk. Hij had op de van HansGeorg Anscheidt overgenomen Suzuki
tot twee ronden voor de finish met
groot verschil de leiding, tot zijn motor
kuren vertoonde en hij „slechts" als
«lfde over de streep kwam. Daardoor
zegevierde Simmonds op een Kawasaki.

kwam hö naast Willy
en verwees hem zelfs naar de tweede
plaats. Martin Jaminon uit Voerendaal
nestelde zich nog op de derde stelling.

te hoog zadel nogal langzaam door de
Maastrichtse straten. Toen hij na afloop
van die serie hoonde, dat hij als laatste
aamikomendie ook een zoen kreeg van de
ronde-miss, spoedde hij zich in een ongiakend tempo naar de jury-tenit. „Je
kumt nog beter laatste worden dan
tweedla ...", merkte hij na de „ceremonie-protocolair" guitig op. Veel bijval
kreeg eveneens Peter Haagmams uit
Schinnen. Verleden jaar had hij in Stem
gewonnen. (Deze zomer maakt hij dieel

le prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
6e prijs:

geaccepteerd.

forse pedaalslagen

Zo laveerde Peter Demas op een veel

VOOR DE FINALE.

—

Er werd in Maastricht niet alleen ge-

Geboortedatum

.

le prijs: een casette-recorder
2e prijs: een transistor radio
3e prijs: een boeke- of platebon
4e tot en met 10e prijs: een Limburgs Dagblad Fotoboek van
de „Tour de France" 1969.

daar
jongelui die in Susteren
wonen terecht.
6 Het inschrijfformulier
met blokletters ingevuld
dient persoonlijk gebracht te worden naar de op het inschrijfformulier vermelde plaatsen Bij
inlevering van dit formulier krijgt men een nummer en een stempel
„Limburgs Dagblad". Men moet met een legitimatiebewijs (paspoort
toenstenkaart, trouwboekje van ouders enz.) kunnen aantonen hoe oud' men
is. Het inschrijfformulier moet men op de wedstrijddag inleveren bü het
afhalen der rugnummers.
7 Uitgesloten van deelname zijn alle licentiehouders
van de KNWU en van
de R.K. Wielerfederatie.
8 Zij die niet inschrijven zijn eveneens van deelname uitgesloten.
Aan de
start kan men zich dus niet meer laten inschrijven.
9 ledere deelnemer moet ter bevestiging van het rugnummer vier vfciligheidsspelden meenemen.
10 Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden bij
de inschrijving niet

Alle wedstrijden voor het
"Teugdwielerkampioenschap
van Zuid-Limburg beginnen
om 17.30 uur, na aankomst
van de Tour de Frats.

applaudiseerd voor
de prijswinnaars.
Ook da pechvogels en de achterblijvers
kregen een storm van aanmoedigingen

Prijzen en voorwaarden
PRIJZEN.

Uitslagen:
le serie. 1.

VANDAAG:
Ubachsberg

jon

PECHVOGELS

""

Ui! f°nn ivoorzien van de hand«a nitlgv n ' een
der ouders kunt U
Z
inf^ks
15 Juli 12-"0 uur
»d ?eren on €n nmet
van bovengenoemde
'«ssen

13-jarige Willy

merkte een toeschouwer op. „Kan wel
nog, maar dan moet men Itteren snel
bij onze stad voegen", oordeelde een andere toeschouwer.

Albert Winkens, winnaar te Maastricht,
wordt gehuldigd door ronde-miss Mar-

Engelsman
Bill Ivy
gedood
HOHENSTEIN, 14 juli-De Engelsman Bill Ivy is zaterdagmorgen tijdens de training voor de
Grand Prix van Oost-Duitsland

BILL IVY
motor liep vast

op het circuit van Hohenstein bij
een ongeval ernstig gewond en
later in het ziekenhuis van Liechtenstein overleden.
De 26-jarige Ivy reed met een viercilinder Jawa. Bij hoge snelheid liep
de motor plotseling vast en Ivy werd
er af geslingerd. Hij werd onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht
waar men hem in een ijzeren long
plaatste. Deze maatregel heeft niet

meer mogen baten.

persoon.

De Nederlandse crack in de 50-cc klasse,
Aalt Toersen, bouwde zijn voorsprong
in de klassering voor het wereldkampioenschap met een derde plaaijs iets
verder uit. Eerste werd de Spanjaard
Nieto met een Derbi voor diens landgenoot Herrero, eveneens met een Derbi en Toersen met een Kreidler. Stand
voor het wereldkampionschap: 1. Toersen 75 pnt., 2. Smit (Aus) 50 pnt, 3.
De Vries 41 pnt., 4. Nieto 39 pnt.
De race in de 350 cc klasse begon met
een minuut stilte voor de bij de training omgekomen Brit BUI Ivy. Agostini
leidde van start tot finish. De Italiaan
moet nog één race winnen om ook in
deze klasse zijn wereldkampioenschap
te prolongeren.
De 500 ce-race had een dramatisch einde.' Achter Agostini, die onbedreigd zegevierde, kwam uiteindelijk de Brit Billie Nelsan als tweede door de finish,
nadat de Oostenrijker Karl Auer met
een gebroken zuigerklep en Terry Dennehy wegens benzinegebrek in de laatste ronde waren uitgevallen.
De wedstrijdn werden naar schatting
gevolgd door 130.000 'beschouwers.

Residentie
damtoernooi
voor Russen
—

DEN HAAG, 14 juli
werd vrijdag de vijfde

In Den Haag

en laaitste ron-

de van het Reeidentie-damitoennooi gespeeld. De Russen Andreiko Koeperman en Agafonov legden beslas op de
eerste plaatsen in de groepen a. b en c.
De uitslagen zijn:

-

Vierde ronde, groep b: Boom (Ned.)
Vijfde ronde: groep

Baba Sy (Sen.) I—l.
a: Andreiko (Rus)

--

-

Kuyken (Zw) I—l.
Weerheym (Ned.) I—l,
Adjiedj (Sur) 2—o. De

Toet (Ned.)
Kam (Ned.)
eindstand in groep a is: Andireiko en
Kuyken 9 punten (Andireiko wint, omdat Kuyken weigerde een beslissingspartij te spelen). Groep b: Koeperman
(Rus)
Baba Sy (Sen) I—l. Boom (Ned)
Varkevisser (Ned) o—2. Van der Ende
(Ned)
Mesjanski (Rus) o—2. De eindstand in groep b is: Koeperman 7 punten, Mesjanski en Varkevisser 6 punten.
Groep c: Sybrands (Ned)
Agafonov
(Rus) I—l. Schotanus (Ned) Ivens (Ned)
I—l- Koning Ferander (Sur)
Claessens
(Bel) I—l. De eindstand in groep c is:
Agafonov 8 punten, Schotanus 7 puniten.

-

-

- --

(ADVERTENTIE)

anders

CdbdllGrO
dan^Pandere

i^^Siiy^^^P^Ri:

Toneelspeler en TV-acteur Jeroen Krabbé

.
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Slijplak of berken polijst., goudrandversiering, 5-deurs kast + toilet
compl
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BANKSTEL Draion, losse kussens

i
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’
NYLON TAPIJT breed 200 cm
TAFEL

685,—
685,
145,—

—

38° cm breed "
SISAL TAPIJT
100 cm breed

Teak HOOGKAST met t.v.-schu« en bar
’685,—
220 cm breed
785,
250 cm breed

"
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per im

4,95
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SCHANDELERSTRAAT 2-4
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295,-

PHIUPSJ

75,—

495,—

1,1
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BANKSTEL, gecapitonneerd, verende

—

voorkant. Draion velours
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' Ganzeweide 64-66

EIIUDEHI
■ W■■lm K MM

KEUKENKAST, 100 cm breed
PORSELEINKAST, 50 cm breed
AANRECHT, 100 cm breed

....

225,/ 115,—
f 165,—

'""' "-'■-■■:—:"■"'■" ■'■—:—'■'"'"

*

wo"en mo«ue,te

van 115.— voor

2-pers

785

Polyether Matras „Capri", doorstikt, pracht damast, 12 cm dik
1-pers.
van 95.— voor

van 135.— voor

2-pers

Polyether Matras „Monaco", doorstikt, extra zwaar, 16 cm <Mk
1-pers
van 125.— voor

2-T*"

van 165- Voor

Binnenveer „Extra", doorstikt
bovenblad, prachtige tijk
van 85.- voor
H*".

van 135.- voor

2-P*rs
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119.00

79.50

van 120.— voor

89.50

De»e tapijten worden gratis gelegd.
NYLONVILTTAPIJT, 200 breed

per

m2van

per

o
m2van "
29.50
voor

18.50 voor

ft Qft
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breed 140, uitval 100
-breed 260, uitval 100
breed 375, uitval 150

„.

125/185

van 155.— voor
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109.50
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WANDERS

Metaalhandel
DR. SCHAEPMANSTRAAT 15. HEERLEN
telefoon 13907 en 12666

woningen

35.00

CHENILLE BEDSPREIEN
1-pers
van 29.50 voor
van 36.50 voor
2-pers

o<>

CHENILLE BEDSPREIEN
i-pe rs
van 32.50 voor
2-pers
van 39.50 voor

O»

7 fdtkant

i-P"*

r- ti e\t\
56.00

2-pers

75.00

i~xi

jH ll^L

middenstands-

DRALON en ZUIVER WOLLEN DEKENS van
„AABE" en „DIDAS" TEGEN SPOTPRIJZEN.
DIVANBED

teak

WOLLEN KINDERDEKENS
75 100
van 11.50 voor
100 150
van 19.80 voor
KAPOKKUSSENS

VERENKUSSENS

te koop aan

PA

r/\
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i

rft

f.
Ïft
U.OU

11.95
7.95
8.95

gelegen in het uitbreidingsplan Hulsveld-Zuicï.
Indeling: ruime hal, woonkamer plm. 31 m2, grote
keuken, drie slaapkamers, badkamer, begaanbare
zolder, volledige onderkeldering waarin garage.
Gas-gestookte c.v.-installatie. Totale inhoud plm.
550 m3.
Koopprijs plm. f 47.700,
mcl. grond- en overdrachtskosten. Hoge Rijksbijdrage.

r'tstekend

—

Irlichtingen worden verstrekt op maandag 14 juli
tot en met vrijdag 18 juli a.s. vanaf 19 uur ten
kantore van de Stichting :

Vastgoed Simpelveld
KERKSTRAAT

11. SIMPELVELD

2.25en2.95

sterk HUISKAMERKLEED, haarvan 135.— voor
velours
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BALATRED, 200 breed
van 18-50 voor

19 rrj
*.*>.o\J

van

HH|HH|
I

HEDENAVOND 8 uur

I veiling!
DEFINITIEF LAATSTE I

■

H|
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te houden in de:
v.m. DOMINICANERKERK te MAASTRICHT

WEGENS BEËINDIGING
CONTRACT v.m. DOMINICANERKERK
Tegen contante betaling worden
bij opbod openbaar geveild:

SL?,ïkTEaEI'.s

TERLENKA, 90 breed

MAASTRICHT

*

bieden wij riante

1

Leeftijd:

N.V. PHILIPS, AFD. PERSONEELZAKEN, RIJKSWEG NOORDSITTARD.

In Simpelveld

,

95 voor

ft qq

BOSCH

■

BOSCH
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U.V9

IAO Aft
150.225
van 265.— voor -lOz/.UU
STERKE BOUCLé KARPETTEN
1/fO ftft
200 290
van 195.- voor A4Ö.UU
225/325
van 245.— voor

185.00

GORDIJNSTOFFEN
OVERGORDIJNSTOF
aan spotprijzen
MARKT 10

MB

ypß

Doe de ingevulde bon in een enveloppe, plak deze dicht en stuur
de enveloppe gefrankeerd met 25 cent aan onderstaand adres:

/ 100,-rf 145,—
/ 210,—

KARPETTEN
WOLLEN SALONKARPETTEN
50/30
van 24.50 voor
„„„
„„.en
90150
vanlls.-voor

Hw

NAAM:
STRAATNAAM:
WOONPLAATS:

KAMERBREED TAPIJT
v„ no.-voo,

feMMtt J_MM WV

Zoekt U een prettige werkkring in een goed verzorgd bedrijf, vul dan
onderstaande bon in voor het verkrijgen van inlichtingen:

zonneschermen

DEKENS en

85.00

3 LIJNEN

Ifl onze moderne montageateflefs z!]n nog plaatsen vrij voor

Heerlerheide

MEER KOOPJES
mr\

—

5 LIJNEN

ik wil gaarne vrijblijvend worden ingelicht over het werk en de
arbeidsvoorwaarden bij Philips.

SEIZOEN OPRUIMING
A(\

TEL. 3844

—

VENLO

Ingang Wannerstraat 22 bij de markt StSS^Sfn.

Wij moeten nog meer ruimte hebben
Na onze verbouwings opruiming
vanaf 17 juli a.s. een grandioze

Polyether Matras „Olympia", doorgestikt, extra hard, 10 cm dik
van 89.50 voor
1-pers

TEL. 12844

—

PHILIPS

Doe Het Zelf

met nog
MATRASSEN

ROERMOND

meisjes

"'--—-

Queen Arme, verende voorkant.

LEYENBROEKERWEG 28

JMPP jfc*-^-3a|B f_____j_B~C 'j£.-

N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken
Sittard

-"-'■

—
—
—

MAASTRICHT

UITLIJNEN EN BALANCEREN OP VISUALINER

, „„

Totaal

—
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/ 295,—
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Zie etalage 9

HEERLEN

SITTARD

FFIJ
’
’

—
—
—

HEERLEN

f 9.50
f 9,00
f 16,95
f 21,50

BANKSTEL, met losse kussens
kast palissander. 160 breed
chroom tafel
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Formica KEUKEN compl

’’ —
’
785,—
395,—
165,
/ 78,—

per mi
per im

WiWM

24,—

SITTARD

!

per nu

VLOERBEDEKKING

-

ALLEEN EERSTE SOORT BANDEN

STOEL

NYLON TAPIJT breed 380 cm
NYLON TAPIJT latexrug, breed 380 cm
NYLON TAPIJT hoogpolig, rubberrug, breed 400 cm

J J 1

JAN v. CRUCHTEN

2-deurs ZILVERKAST
TAFEL, eiken, schuif

—

"

F^^ngnHH

4-deurs eiken KAST

met franjes
Queen Arme KAST 185 cm breed

785,—

■
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Koelkast

Vaatwasser
Tophit

Red.

298,—
50,—

Recl.

998,—
148

Koopprijs

248,—

Koopprijs

850,—

160 ltr.

—

Diepvriezer

Koelkast

——
—

200 ltr.

Recl.

498,—
100,—

250 ltr.
Recl.

848
178

Koopprijs

398.—

Koopprijs

670

Konvenderstraat 177, tel. 04448—3027
Bosch-kenkendocumentatie op aanvraag.

■I

PERZISCHE
400
II sTkT w tapijten II
Deze collectie omvat de mooiste grote tapijten, alle kleine maten
voor tafel en vloer, lopers, kussens, enz. Bijgevoegd zijn fraaie
Chinese, Afghanistan- en Spartatapijten.
leder exemplaar onder volledige waarborg voor echtheid.

H
Hl

VEILING: HEDENAVOND 8 UUR
KIJKDAG: HEDEN MAANDAG van 5 tot Bu.

WBÊ

I

N.B. Gezien de eerdergenoemde dringende omstandigheden worden deze prachtige oosterse tapijten tegen werkelijk ONGEKEND
LAGE PRIJZEN in veiling gebracht.

ALLES MOET WORDEN VERKOCHT!!
Deurwaarder:

Hoensbroek

■
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A WAADT
V.d.
VAART
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Uw Veilingmeester:
A> R INEKE
erkend veilinghouder.
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