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-ROTTERDAM „De competitie is gered!"
juichten voetbalhoogmogendheden' in 'de
natte Kuip, waar .Feijénoord' verrassend gemakkelijk dë.;baas was! gebleven-over" een
nimmer'imponerend Ajax:. 2—o.'.' ;
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MTCV.en FC Twente misten de kans op aansluiting i bij de top door resp.' van AZ'67 'en| NECfte

.

verliezen. Grote winnaars van dit weekeinde (behalve Feijénoord natuurlijk) Sparta! en FC Amsterdam, die allebei met 4—o wonnen.' Sparta bij
debutant Haarlem, FC Amsterdam in eigen' om-,
geving van het thans' op, de laatste l plaats be,-■"",
lande Excelsior.

28e jaargang no. 8278
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■■

In het
tennistoernooi van,
Montreal ..bereikte Torn Okker '..Feijénoord is ria "zes wedstrijden nog altijd zonsamen' met Marty Riessen
der puntenverlies en telt twee punten voorsprong
weer eens ■' de herendubbel- op
de kampioen van vorig jaar,'Ajax. V!
",
finale. ,; ,'. ; 7l; >~?'-.

Bladwijzer

Maandag 18 september 1972

"*

weling/Theo" de 'Jong *. (pas verhuisd Vnaar
Regen -bedierf .-veel-van het' Capelle. a/d' IJssel); die Ajax-doelman Heinz
paardenplezier'te Rotterdam.' Stuy_tweemaal kansloos sloeg. * ■"■'' /■., ','■■.
prof

■

■
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Theo, Joke es
Natascha de JonQ
In twee klappë,
een beroemd Feij
enoord-gezin.

yy

Theo: "Na die verhuizing vorige week ben ik wel een
stuk rustiger geworden. Misschien dat ik daarom zo lekker
gespeeld heb. Maar ook de kritiek van Happel heeft Ede
geprikkeld. Ik ga echter niet op mijn lauweren rusten<
Gewoon doorgaan.".
Toen Joke gisteren naast de andere Feijenoordvrouwefi
op de tribune plaats nam had ze er nog geen flauwe notie
van of haar man zou meespelen. "Ik zag hem plotseling
tussen de spelers. Toen begon ik pas echt de zenuwen ta
krijgen."■..-■' '.".>.;'.-■■'J-.-'.-'i■*'.■■'■'■ '■',':; -'■
";Joke hoopt dat .ze haar man na de verhuizing eindelijk
ook eens meer thuis zal zien.. "Sinds hij bij Feijénoord
speelt'zijn we nog geen dag samen geweest. Ik denk dat
we,nu onze,draai in Rotterdam wel snel zullen vinden.* 1

onzer/verslaggevers)-"Zo trots ,als eenpauw ben\ik". Joke, de charmante- echtgenote .van Feijenoords match winnaar
Theo |de Jong,: lijkt .veel blijer dan! haar man zelf.
(Vaneen

In hun.vorige week betrokken woning in Capelle aan
de; IJssel.zat het. gezin De Jong vanochtend.de. krantenverslagen over-Feijénoord—-Ajax uit te spellen Theo bestempelde de 2—o overwinning voortdurend als een prestatie, van het-hele'elftal,': maar Joke wilde voorlopig niet
verder kijken dan naar de goalgetters-prestatie van haar
eigen man.': '. ;. ,;-_-. ~-._;■ y.r, f**-.';,->

:

-
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Rotterdam
In

IRA-meisje via Schiphol ontsnapt

VIETN(AMSJ NI) N VEILIGHEID
'alesduurder,
to9ch3miljoen
tekort

Eigen schuld

van politie

(Van een onzer verslaggevers)

,

—

Drinkwater, gas, elektriciteit en het
openbaar vervoer worden duurder. De reinigingsrechten
gaan omboog. Hetzelfde geldt .voor de personele, de straaten rioolbelasting, de tarieven van het openbaar slachthuis
sport en'recreatie.,Nietteen die van accommodaties
min wordt het tekort op de begroting 1973 van de gemeete Rotterdam geraamd op 93,6 miljoen gulden.

ROTTERDAM

(Van onze correspondent)

MOORD'
VERVROUW
MIJN

,

Zouden deze tariefsherzieningen niet worden doorgevoerd, dan
zou het tekort 28,6 miljoen gulden hoger zijn. Enig soelaas is nog
te verwachten van de invoering van een toeristenbelasting waarover de gemeenteraad zich te gelegener tijd afzonderlijk zal uitspreken. Verhoging van de graf- en begraafrechten en de hondenbelasting, waaraan het college van B. en W. heeft gedacht, gaan
niet door.
'ï
'7
>-X/\ '->■

'■ ~'

Het dagelijks bestuur van
Rotterdam, het college van B.
en W., zit' diep in de put. Wethouder J. Reehorst van financiën noemt de budgettaire situatie „zonder -,meer ontmoedigend" en-„zorgwekkend". Volgens hem moet er meer geld
komen uit het Gemeentefonds
('s rijks kas) en moet de rijksbijdrageregeling voor, het openbaar vervoer 'sterk .verbeterd
'
worden. ■; ', ~V
Hij voorspelt-in de begroting
een verdere verhoging van'de
straatbelasting, de reinigings'■'
rechten, de gas- en lichttarieven en nog eens :de watertarieven. En daar zal het vermoedelijk niet bij blijven. | Niettemin
ziet het er niet naar uit— zo
rekent het college van B. en
dat er in- 1974 en
W. voor
1975 sluitende begrotingen kunnen worden opgesteld. En dat
is de vurige wens* van het rijk."
Het water moet duurder worden omdat het uit'de Brabantse
Biesbojch komt en.omdat het
beter van kwaliteit wordt.'Het
geraamde nadelig saldo van 15,6
miljoen gulden zal in 1373 niet
worden overbrugd,' aangezien
de tarieven dan tè sterk zouden

■

.,

—

wórden opgevoerd.'. In
latere jaren wil het college van
B. én W. echter wel tot batige,
,',.'
saldi komen.
\~:.
De RET-tarieven'gaan 11 procent omhoog! Zij zullen circa
3,6 miljoen gulden meer in'het
laatje brengen. Nog eens zeven
ton meer wordt geschat uit'"de
opbrengst van de tarieven voor
het gebruik vansport—en reEèn;Zuidvietnamese soldaat
-,
creatieaccommodaties. .;[draagt
dezei baby uit d.e
De reinigingsrechten zullen,
vuurlinie
rondde jelomstregemeenteraad
als de
daarmee
akkoord gaat, worden verhoogd den stad Que : Són,' 60 kilovan 33,60 tot 39,-. Later moet wbeter ten. zuiden van Da
deze belasting > worden ■; opge-' Nang'. Nu de strijd zich meer
voerd tot' 45,-.'. -;-.*'■■ ""-S7'"»*■■.■■
en'meer uitbreidt tot de'geDe elektriciteitstarieven gaan huchtjes en de dorpjes rond
ongeveer.
3,5 procent -ommet
de provincie-hoofdplaats helhoog. De straatbelasting. w.ordt
procent
5,5
met
van. de. belast- pende terugtrekkende troe-

-

:

’' ’
’

.

" ..* Sommige

tariefsverhogingen
zijn' volgens het college noodzakelijk teneinde overschrijdingen,, die „hoofdzakelijk liggen
in de welzijnssfeer" te dekken.
Het gaat om overschrijdingen
in de sectoren -',;. kunstzaken,
maatschappelijk, werk, jeugdzaken, '■ vormingswerk, onderwijs
en wijkaangelegenheden. ; .f">v'.

'

■

j

Zie verder pagina 6
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uitsluitend.

010-14.74.00
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(géén ander nummer)

i Van maandag t/m»
vrijdag:

van 8.30

,:

\

bare'opbrengst extra verhoogd.

- 19.30 uur '.
-

'

Op zaterdag:
van 9.00 18.00 uur

verslaggevers)

'OUDERKERK'—:-Mét de
~mededelirig7
;''lk/ heb. giste-

'

'

Het eer
W
Opklaringen maar, ook hier en
daar een bui. In de. nacht en
ochtend plaatselijk mist. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak uit noordelijke richtingen.
Minima vlak aan zee omstreeks
9, in het binnenland rond 3 graden. Maxima! morgen ongeveer
!5 graden. \ -.*.

(Van een onzer

ren mijn vrouw,vermoord",'
kwam i zondagavond ■■■ de \ 24-!
jarige'J: A: P. .bij de politie'
in'-Amstelveen. .-. * -";. .*. .'"■/:■;;

"■" "'*

imoeten

,IKHEB

—

Er'bestaat grote rivaliteit tussen de politie
op Schiphol en die in Amsterdam zelf.' En de samenwerking
tussen de politie-apparaten in de verschillende Europese

7 LONDEN

voor:

:

■

■

-

Rechercheurs,"'die' in de wo-!
hing .van :de ,' mah "aan 'het;
Bankraspad gingen kijken,.vonden daar het; stoffelijke.- overschot van de vrouw op het bed,
toegedekt met een sprei."

Kan en Sonneveld óp
tv met Oud-en-Nieuw
(Van

'
Oegandese

.

.

f'

Oudejaar,

van slachtoffers. Tot nu
toe zouden enkele tientallen doden zijn gevallen bij de Tanzaniongeregeldhe-

kolom

Jan de Troije van de "VARA:
„Met Kan weet je het nooit zeker. Hij kan na publikaties in
de kranten altijd nog zeggen: ik
doe het niet. Maar inderdaad
bestaan de. plannen al geruime
tijd, zoals trouwens ook, al bekend is."
mVHfiMKSV-i
Wim Kan heeft jarenlang het
oudejaar uitgeluid via de radio:
Tot- nu toe verscheen hij
slechts bij hoge uitzondering op
televisie. Een afgeronde shoio
heeft Kan op het. tv-scherm
nog .nooit gegeven.' Wim Sonnevélds. show is al door de
KRO-televisie, op de

.

melding

vanmorgen „afgeslagen"..
pag. 5, eerste

Siebe van der Zee. van

de AVRO: '„Wij ruilen alleen
met de VARA als Kan komt."

dese vliegtuigen hebben vanmorgen de Tanzaniaanse stad Bobkoba bij het. Victoria Meer gebombardeerd. : Dit heeft een
woordvoerder van het leger in
de. hoofdstad Dar-es-Salaam
meegedeeld. Hij maakte nog geen

Zie.verder

"

"-'

Omdat.de-, VARA oudejaars-

geruild.

DAR-ES-SALAAM/KAMPALA
Een of twee mogelijk Oegan-

den van dit weekeinde.
Een aanval van Tanzaniaanse
troepen op de stad Oeranda.in
het zuidwesten van Oeganda is

■■■:'

avond geen tv-zendtijd heeft,
wordt met *de "AVRO zendtijd

>—

aanse-Oegandese

.-

tonen.:

bomenop

Tanzania

—

en.

HILVERSUM.
Wim Kan
luidt'- vrijwel zeker '. oudejaarsavond op televisie het jaar 1972
uit. Wim Sonneveld zal' zijn
huidige theatershow '~: op .de
avond van nieuwjaarsdag op tv

pen de. inwoners bij hun
vlucht,

onze radio-

tv-red.)

.Nieuwjaar

■

-

-

.opgenomen.

-.
,,

'

''

Dat betoogt Maria McGuire, het IRA-meisje, dat samen met haar
geliefde, David O'Connel, vorig jaar wapens trachtte te kopen en
niet name in Nederland de politie te snel af was. Wanneer er geen
rivaliteit was geweest tussen de politie in Amsterdam en Schiphol,
zegt'Maria, zouden we zeker zijn gegrepen.'
',-'.' De 'wapens werden op Schiphol in beslag genomen, Maria en
David ontsnapten, naar nui blijkt
z.ij'■':.. de medewerking van
een Nederlandse! vriend,' 'die i
Maria „ Jan"■'- noemt.ï '■■) ■> '-.--' \.
'y ï Dë' 'dag
—'■; het. héle poli-.

'-

erna.

tieapparaat was toen geaïar*
meerd, alle wegen rond Amster-*
dam waren afgezet
vluchtten
David en Maria over da Belgi-x
sche grens (er was geen contro-*.

—

■

Zie verder pagina 3,

X Vermoedelijk' is',de; 23-jarige
mevrouw. J.> P.-van_ der. H. ge-'
nu nog geen abonnee op ,7 ■.;
wurgd." Het I echtpaar ; had een
zoontje van vier, jaar, ,dat. dit
weekeinde bij een oom logeerde.
Vandaag wordt' de sectie op" het
lichaam van de vrouw .verricht.'
Geef hem dan gauw op. Uén
H |
■■■■■ Het echtpaar had j veel, ruzie
\
volgene j omwonenden.-. Herhaal-;
< e n euwe abonnee varen er wel
'delijk werd er gevochten.: Daar-;
om trok,. gegil -van" de- vrouwj
Hij krijgt.een geweldig avondblad.'
vrijdagnacht niet j zo veel; aanj
dacht bij de buren.*.Wat.de oor3,86.
..,' I ,-, ■* Plus een geduchte korting van
7/77'
zaak van "de fatale ruzie isge-!
U-mag kiezen uit een lijst fraaie geschenken.
weest, is -nog,'niet- duidelijk. I ! ,-'.
>*
X De. man j had met de aangifte
van zijn daad "gewacht,tot' zon-:
dag,"(omdat "zijn :; zoontje- dan

*

.

-

8

;

flf j ||||:| § Het Vrije Volk? |
*

'

"-''■'"

Q *

'

"

■■

thuis zou komen.

,Gastarbeiders
in nieuwbouw'
■

(Van, een onzer verslaggevers)
-ROTTERDAM-"—'Er. moeten

meer gastarbeiders naar de Rotterdamse nieuwbouwwijken, zo-

:

'Eton

""

als Qmmoord, Alexanderpolder
en Overschie. Dat vinden de samenwerkende oude wijken, die

de bewoners

\san

*

■■"■■

"■'-■■■

■■

■■■ -i

i

de nieuwbouw

willen! gaan voorlichten, om tot
een! betere spreiding van de

buitenlandse arbeidskrachten en
een ontlasting van de oude wij-

ken te komen.*'.39ÉMMP!BB9__I

Crooswijk-secretaris Ted Hoppener," zelf voorstander van het

idee,: zei.dat de animo 'in de
nieuwe wijken nog maar gering

..

Naam:

■... ,

\! l-nUl':'"
■

....

.... ....

..'...." "
"
.""""■""""""""""".".

" " Jï

'V'jj

is. „Ik heb bijvoorbeeld gehoord,
/
naars:
.."""..""""».""«"««" f
«;:.
dat ze er in Ommoord geen voor|!
"
stander, van .'; zijn,"., deelde;" hij
"
1 t^a—n—l——iß««WHji|ie. li il.'' ML*
J
mee.
i
'

"

--
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HET VRIJE VOLK

TELEVISIE

KIJK
AVRO-gala
Vanavond weer eens
een sterrenparade op tv.
De AVRO biedt een reportage van een artiestengala,. dat ten bate van de
internationale vluchtelingenhulp in het Congrescentrum van Utrecht geld
inzamelt. Fred Oster, de
organisator van de jongste
Songfestival-finale, heeft
de regie. AVRQ-omroepster Alicè Öppenheim de

,

handel en wandel van het
ook in Nederland opererende gezelschap „Chil-

dren of' God".' Rogers "is
doorgedrongen in dë naaste "omgeving van de op-

-.

richter van de secte. Da-

vid Berg.
Engelse
De
komiek
Marty, Feldman is vanavond op bezoek bij Dean
Martin, die verder Ronnie

Barker en Ronnie, Corbett
en *de Ding-a-ling-Sisters
ontvangt. In -de vooravond: Wie van de drie
en Toppop met de Nederlandse formatie Golden

KORT

Elke cent opzij voor Brad en Trevor
Het is een hele hijs geweest voor'het echtpaar Hornick uit Garner in de
Amerikaanse staat North Carolina, maar zoontjes Brad en Trevor hebben nu
dan ook samen 900 dollar (± ’2700) op hun'spaarbankboekje staan. Hun
ouders brachten dat bedrag bij elkaar door .vanaf de eerste dag dat ze getrouwd waren iedere dollarcent die ze in handen kregen opzij te leggen. Nu,
na elf jaar zaten er vijftien plastic benzinetanks mee vol. Brad en Trevor
kwamen het geld hoogstpersoonlijk op de bank zetten.. 77

&

GOED

Krijgt de paus geen

.

'

' '

-

2 Is de
- Via Duitsland
befaamde
Amerikaanse

"

"-

WIE VAN DE 3

- PEYTpN

KLEUR

KLEUR
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HILVERSUM 1

'

KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het 'levende
woord. 7.07 Badinerie. 7J 0Nieuws. 7.41
Echo. 750 Badinerie. 8,24 Overweging. 8.30
Nieuws. 8.41 Moeders wil is wet 10.00
Aubade. 10.30 Nieuws. 10.33 Aubade. 11.00
De zonnebloem. 11.30 Bejaardenprogramma..
12.00Lichte gram.muziek. 12.22 Wij van het
land. 12.30 Nieuws. 12.41 Echo. 1250 Lichte
gram.muziek. NOS: 13.00 Opening StatenGeneraal. 13.15 Troonrede.; 13.40 Nieuws.
13.45Komt u maar. KRO: 14.30 Schoolradio.
NOS: 15.00 Miljoenennota. 15.20 Journalistenforum. KRO: 16.00 Echo-extra. OV-.V.oi
Aruba. KRO: 17.10 Metropoleorkest. 17.25Hier is Mieke. 17.30 Nieuws. 17.32Echo. c,

..

"

'"

HILVERSUM 2
"
.AVRO: 7.00 Nieuws. 7.20 Dag met een
'gaatje. 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.0

'

-

JOURNAAL

Morgenwijdfne
9.00 Gram.platen. 10.00 Kleutertje luister
10.10 Arbeidsvitaminen. IIM Nieuws, lui
Arbeidsvitaminen. 11.30 Rondom 12, 1230
Voor de landbouw. 12.40 Knipperlicht Ml
Nieuws. 13.11 Radiojournaal. 13.30 Orgelconcert. 14.00 Jumbo set NOS: 15.«j
Zoeklicht op Nederland. 16,00 Nieuws. 16,03
Zoeklicht op. Nederland. AVRO: HflO Ha,

HILVERSUM 3

.

"

..

HOFPLEINTHEATER, v. Olden-

barneveltstraat,' tel.'242044: De

Babysitter en - Spook voor
twee vrouwen, 8.15 uur.

SPORTPALEIS AHOY\ Zuiderparkweg' 120, tel. 277880: Disney on Parade, 8 uur.

.

.

;

RIDDERKERK, bioscopen

CINEMA ST. JORIS, tel. 13355;
Blue Movie, 18 jr., di. 8 uur,

jr., .9.30, 11.30, 1.30, 3.30, 5.30,
7.30,9.30 uur.
CINEAC (Bijenkorf), .tel.. 121139:

:

.

■

'

ma. gesl.

Zeg maar ja tegen het leger,'
'a.1., 5.30, 7.30, 9.30 uur.
CINERAMA, tel. 115300: How
the West was won, 14 jr., 1.45,
; .,,-....■;"■.
7.45 uur. ■-"'-.

"

■ doktertelefoon 206611. ■
APOTHEKEN: Voor spoedgevallen telefoon: 132855.

.-..--

Biedt ÜH
komend

tel.

120640: The last picture show,
18 jr., 2.30, 7.15, 9.45 uur.
METRO, tel. 844393: Diamonds
are -orever, 14 jr., 2, 7, 9.30

-

najaar- en

winter 7 '_

uur.

'y, erg veel

PASSAGE, tel. 269563: Diamonds
are forever, 14 jr., 8 uur, ma.

} korte "■;. /

'gesl.

voordelige

PRINSES, tel. 230754: Die vervloekte Dingus Nagee, 14 jr'., 2

reizen die
u het gevoel

en 8 uur.

REX, tel. 236071: De bloeddorstige Dracula, 18 jr.,.2, 7, 9.15

.

I uur.

"eenvoud siert vitrage" en
dat geldt ook voor deze prachtige' Terlenka filet, die wij nu
in de aanbieding hebben.
Een partij extra brede Terlenka
"filet, 150 cm breed, koopt Unu
bij onsfiri diverse dessins. Deze
fraaie vitrage gaat nu niet voor
f 3,95 maar voor nog géén twee
gulden zeventig per meter de
■y ,■
deur uit.

die het willen worden een

mis op te dragen in de

Basiliek en. daar begint
Venetië onder water te
staan.' Ze zullen hem toch
niet door dat water laten
waden? En als ze dat
doen, hebben ze dan wel
lieslaarzen bij de hand?
Wij zouden de "aanhangers ; van de paus haast
~
willen toeroepen: alstuflii
f#Bï
l
i
DJfr'v-'
blieft, stuur die man per
>
y- KLM-expresse
■WQiïWBiBftBV
een paar
r
§«■
.Bk "■.: /f%. gezonde waterdichte
B'BBB'SB
Ne■iBiBiBiBiB!B!B!B|B\
lieslaarzen,
derlandse
B'B O'a'B'I.B,O,S,B: UW&
■'
HLP_| want dit 'soort
watertoeBBBBBBSBBB/ V_____/
standen schijnt hoe lan8808888388/
Bißiß'B BBiBB.B/
ger, hoe vaker in Venetië
>BJB;B:B.B:BlB^
voor te komen.
De paus verliet afgelov.v ■
. *■-. ■:-■-""i,
pen zaterdag zijn zomerpaleis al per straalvliegi
tuig. Het is in elk geval

- ■

:

'" ,

.- -

.-;

:

.

meter

.'-'—.

.

PjH OO

Géén tel. of.schrilt. best.

.

Camel Mantels

'FiLia
ook in marine

Lijnbaan 51 Rotterdam

ST.' LAURENSKERK, Grote
Kerkplein: Orgelconcert door
Jac. van den Dool, 8.15 uur.
SPORTPALEIS AHOY', Zuiderparkweg 20, tel. 277880: Disney
on Parade, 8 uur.
DINSDAG
DE SCHOUWBURG, Schouwburgplein, tel. 111766: Nederlands Danstheater, 8.15 uur.

■

.

Camel Mantels
bok in marine

/Fitia

Lijnbaan 51 Rotterdam

.

.HET VRIJE VOLK
Directeur: E. Messer
Hoofdkantoor (alle afdelingen): Witte deWiihstraat 25, Rotterdam,
'
,'-A .-, ;(: i
teleroonOlO- 147400.-';
maand, f 25.05 perkwartaal. .-;■■■ .;■ ■..-'
8.50
Abonnementsprijzen:
per
f
"-'■■
Losse nummers f 0.35.
Voor bezorging in onderstaande agentschappen zie de ernaast vermelde adressril.
(Abonnees inandere agentschappen gelieven het hoofdkantoor te berichten.)
CAPELLE AANDEN IJSSEL: Reigerlaan 189, tel. 010 502360,18.30 19.30, Zit.
17.00-18.00u. DELFT: Diepenbroekstr. 230, te 1.015-20693,18.00- 19.00u. DORDRECHT: Spuiweg 30, tel. 01850 35452, 9.00 19.00 u„ zat. 17.00 18.00 u.
GOES: J. Klaaijsenstr. 31, tel. 01100-5346, vóór 9u. v.m. en ni 19.00u. N.m, GORINCHEM:'VerI. Pompstr. 25, tel. 01830-23333. DEN HAAG: Paul Krugerlaan
Sla-53,tel. 070- 656833,9- 10u.cn 18.00-19.30u., zat. 11.00- 18.00uur. HOOG-'
VLIETen MEEUWENPLAAT: tel. 010 147400, 8.30- 19.30u.,'zat. 8.30.- 18.00 u.
KRIMPEN AAN DE LEK: Zeilmakersstr. 19, tel. 01807 5342.KRIMPEN AAN
DENÏJSSÉL: Patrijzenstr. 1, tel. 01807 3057.-LEIDEN: tel. 01710 26161,18.30
19.30 u., zat. 16.30 17.30 u. MAASSLUIS: Mimosastr. 6, tel. 010- 147400,17.00
19.30 u., zat. 8.30 .18.00 u. RIDDERKERK: Staringlaan 6, tel. 01804 15535, ni
17.00 u. ROTTERDAM: Witte de Withstraat 25, tel. 010 147400, 8.30 -" 19.30 u.,
zat. 8.30 18.00u. SCHIEDAM: Hoogstr. 76, tel. 010 268798 -265205.9.00 17.00
u., tel. 147400,17.00 19.00 u., zat. tel. 010 147400,8.30 18.00u. SLIEDRECHT:
Thorbeckelaan 73, tel. 01840 4185. SPIJKENISSE: Nachtegaalstr. 12,.te1.01880
5468,18.30 19.30 u. UTRECHT: Bremstr. 57, tet. 030 445070, tot 19.00u., zat. tof
18.00u. VLAARDINGEN': Hoogstraat 158, tel.'olo- 342070,9.00- 17.00u„tel.010
147400, 17.00 19.30 u., zat. 010 147400, 8.30 18.00 u. ZWIJNDRECHT: tel.

'

-

de
deze extra brede Terlenka filet,
150 cm breed en in diverse
dessins, nu per
/>Q

reisprogramma
010-147400

Bel voor

..

te hopen dat progressieve
kapers van zijn, vliegtuig

om 9 uur begint
: Dinsdagmorgen
1e etage de verkoop van
op

NACHTVOORSTELLINGEN
'T VENSTER: Soulto Soul, 18
jr., 12.15 uur.

vakantie
geven

—ADRESSIM—^-

-■ ;'.-■:: ■■:■-:;.'.■

zullen afblijven, zodat de
goede man weer veilig en
wel haar zijn iv' zonnige
oord terug kan keren.

volwaardige

TONEEL, MUZIEK,

:

';■'.-. :■:-..:*"

/

STUDIO
233363: Un
homme qui me plaft, -18 jr.,
I 2.15, 7, 9.30 uur.
THALIA, tel. 111555: What's.up,
Doe?, a.1. 2, 7, 9.30 uur;
'T VENSTER, tel. 364998: Le genou de Claire, 14 jr., 7.30, 9.45

CABARET ENZ.
MAANDAG

:

■;."-.-■■.:;.

vaneen

'62, tel.

uur.

Rip Kirby

-

"

TANDARTSEN: Voor spoedgevallen telefoon: 113500.

Bess, 14 jr., 2 en 8 uur.
GRAND, tel. 233363: The Carpetbaggers, 18 jr., 2 en 8 uur.
KRITERION, tel. 128615: Dillinger is dood, 18. jr., 2.30, ,7.30,
9.45 uur.
LUMIERE.'tel. 117755: De inbreker, 14 jr., 2, 7, 9.30 uur.
LUXOR, tel. 138326: Perfect Friday, 14 jr., 2.30, 7.30, 9.45 uur.

THEATER,

Klaas en Klaartje

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

01850-35452,18.00-19.00 u„zat.

-

;

Voor spoedgevallen

ARTSEN:

CORSO, tel. 121110: Porgy'and

LIJNBAAN

-.'*

MEDISCHE DIENSTEN
ROTTERDAM

COLOSSEUM, tel. 190352: Men
noemde hem Halleluja,' 14 jr.,
2 en 8 uur.

vrome Venetianen en zij

'X. '\

VARA: 7flo Nieuws; 7.02 Dag dinsdag. B.M
Nieuws. BXI2 Onderweg. 9.00 Nieuws. 903
Plaatjes voor de pep. 10.00 Nieuws. 10.03
Plaatjes voor de pep. 11.00 Nieuws, u.03
Een opvallend vrolijke visite. 12:00 Nieuws.
12.03 Een opvallend -vrolijke visite. 13.00
Nieuws. 13.03 Eddy Becker. 14,00 Nieuws.
14.03 Eddy Becker. 15.00 Nieuws. 15.03 Driedraai. 16.00 Nieuws. 16.03 Mix. 17.Q» NieuWf
17.02 Mix.

AGENDA
-'--.. ■ -.
uur. ■ ■ \
CINEAC (Beurs), tel. 138082:Kogels voor een vreemdeling, 14

Hoe moet dat nou?
Komt de paus naar Venetië om speciaal voor. alle

PLACE

Dag met een gaatje. B_B

DINSDAG 19 SEPTEMBER

CENTRAAL, tel.' 138210: Man en
vrouw in bed, 18 jr., 2, 7, 9.15

ALF

Vluchtelin-

TELEVIZIERMAGAZINE i

ROTTERDAM, bioscopen
ARENA, tel. 360830: Begeerte na
sex, 18 jr., 2, 7, 9.30 uur.
CALYPSO, tel. 131855: Trash, 18
jr., 2.30, 7.30, 9.45 uur.

Julia en Eve

-

RADIO

Biets

natte voeten?

- TOPPÖP

KLEUR

genhulp. Met Sandra en Andres
Marty, Hanny en de Rekels, Lenny
Kuhr, Saskia en Serge, Ekseption
Nana Mouskouri e.a. |*,'s ■■
'

-

AVRO: 18.00 Nie«ws.'lBai Radiojournaal.
1855 Suzanne Cherie, musical. 19.10 NVSH.
19.0 RVU. NOS: 20.00 Nieuws. 20.05 Komt
u maar. 22.00 Jazz. 23.00 Nieuws. AVRO:
23.10 Radiojournaal. NOS: 23.20 Les enfants
du paradis, documentaire. 23.55 Nieuws.

marken aan de beurt.

,

-

-

waren en „porno"., Ditmaal .is dan ook Dene-

liteiten, zoals drank, eet-

-

.Presentatie: Herman Emmink.

-

HILVERSUM 2

'

deerd' met songs en .grap-

'■- JOURNAAL

19.30 KLEUR

GOD
Documentaire over de Amerikaanse godsdienstige beweging The ;
~;-.Children of God, die afdelingen in
18 landen heeft.W, !'
4'
22.00 KLEUR DEAN MARTIN SHOW 21.1Q
Dean Martin ontvangt Ronnie
Barker en Ronnie Corbett, Odia 22M
Coates, The Ding-a-Lirig Sisters
en Marty Feldman.
22.45 KLEUR JOURNAAL
2250

jes over'nationale.specia-

tjtel

19.05 AVRO

7;*WÖAD «&

ASHTON
20.00 KLEUR-JOURNAAL
familie in
de Tweede Wereldoorlog. Het ein20.20 STERRENPARADE
de van het begin.
voor de Internationale
21.10 KLEUR
DE KINDEREN VAN

„Whiskey kaas >en zuurkool", een speelse reis
door. drie landen, gelar-

-

18J55 KLEUR

--

Rooyens

uit onder de

ÉÜ

SSJ *USUR

20.20 KLEUR DE FAMILIE
Serie over- een Engelse

NCRV: 18.00Vocale verrassingen 18.19 Uitz.
Boerenpartij. 18.30 Nieuws. 18.41 Toelichting. 18.47 Joh.Willem Friso Kapel.
Evang. Omroep. 20X10 Zónder vijven en 19.00
zessen, 20-0 Hendrik Andriessen. 21.20 Bouke
Roolvink. 2220 Overdenking. 22.30 Nieuws.
22.40 Literama. 23.0» Pleisterplaats. 23,30
Verbosonika. 23.33 Nieuws.

,

18,45

Eenaflevering, van de Engelse na-*
tuurfilmserie Survival.
20.00 KLEUR JOURNAAL

HILVERSUM 1

met
Steve
McQueen te zien. Duitsland 1 zendt een show
van onze. eigen v Bob

'■'

BRIGADIER

-

speelfilm „The honeymoon

machine"

NEDERLAND 2

'■'.*-;" *"*:

18.55 KLEUR JOURNAAL
19.05 KRO -KLEUR DE PARTNERS
Twee detectives, die van de wal in
de sloot raken.
/
19.30 KLEUR- DE SCHLEICHER ASK

. .

presentatie.. "-.■''..v
In de KRO-documèntaire-cyclus op het andere
net vanavond een documentaire van dë Amerikaanse tv-maatschappij
NBC. Reporter, Bob Rogers ging op zoek naar de

Earring.

1.
NEDERLAND
;
-7
18.45 NOS .."- KLEUR

17.00-18.00u.

-

.;

-

- --

-

-

-~

-

-

--

-

-

ALLE
REMMEN
LOS
Zestien
van —

OOK DICK VAN RIJN

Zuid moesten zondagmorgen hun auto laten staan:

'

de remleidingen bleken
doorgesneden. Ongelukken
zijn nog niet gemeld, maar
de politie vermoedt dat
meer auto's „behandeld"
zijn. In een aantal Groningse stadswijken
de politie gisteren

(Van een

onzer

verslaggers)

—

„Ik weet nog

ROTTERDAM
van niets", reageert NOS-sportverslaggever Dick van Rijn op de

.heeft

advertentie waarin hij zaterdag
in enkele dagbladen werd voorgedragen voor opneming in „Het
Gouden Boek van het Joods Nationaal Fonds".

waar-

onder
schuwingsbriefjes
ruitenwissers van geparkeerde wagens geschovfcn.
Van de daders ontbreekt
nog ieder spoor.

' Het comité .'- van
kondigde in de advertentie aan
dat Van Rijn en de Nederlandse
atleten die, evenals hij, München

aanbeveling

.

verlieten na de terreuractie van

de Palestijnse commando's, in het
boek zouden worden opgenomen.
Dat betekent dat in Israël een of
meer bomen worden geplant, die
hun naam krijgen.

Van Rijn:.- „Ik ."

"

--

heb helemaal

:

Stoetwegen.

v
an
Leeuwarden wil
PT'kraken'

-

—

''

-.. .

(Van

uitstekende kwaliteit. Zemen
die een maximum aan vocht opnemen, nu van f 7,50 voor nog
géén twee rijksdaalders.

V' ÏM

onze parlementsred.)

—

DEN HAAG Als er op dit
moment ; gestemd zou moeten

.
*

: :

worden, zou een derde van de
kiezers zijn keus laten vallen

;:: ''; 7
<^Sv>|v;,:'
'
\ zeen (l ii\ "'"" yy.
/_____?

de Partij van de Arbeid

(33,5%).

Bij de verkiezingen van vorig jaar was dit nog. maar
een kwart (24,6 %). Een.groei
met maar liefst 9 %'■ dus,*.De
KVP zou kunnen rekenen op
2 % minder dan vorig jaar en
uitkomen op 19,9 %. ARP,
CHU maar ook D'66 zouden

,

de heer Schalekamp. „Ik
heb nu al 10.000 van die zegels
verzonden en ik laat er nog
50.000 bijdrukken. Die ga ik dan
gewoon verkopen. Dan kunnen
de mensen hun brieven nog
eens goedkoop versturen. Zo zal
ik de hele PTT ontwrichten".
De nagemaakte zegel lijkt bij
ie eerste oogopslag bedriegelijk
veel op de blauwe 30 cent zegel
van de PTT. Op de echte zegel
staat; Er is meer dan voorheen
'm dé wereld te doen. 1793 Thorbecke 1872. Nederland 30 cent.
Op de zegel van de heer Schalekamp staat: Er is meer dan
voorheen aan de PTT te voldoen. 1919 Schalekamp 1972.
Nederland 15 cent.
Zaterdag heeft de heer Schalekamp de officier van justitie

Jongen stikt
bij brand

.

in kliniek
OISTERWIJK

(ANP)

veertienjarige Roland

.

Dinsdagmorgen om '9. uur bc-,
gint in de kelder de verkoop
van deze prachtige volle grote
. zemen (koop er ook gelijk een
i voor deauto); een uit- s
zondérlijke mooie
7

kwaliteit

-

Grote
'." -.

Ml AC

natuurspons voor f 1,95.

Géén tel. of schrift, best.

'"

—

De

uit Woerden is zondagmorgen in
de zwakzinnigenkliniek De

Hondsberg in Oisterwijk gestikt.
De jongen lag, ter observatie, alleen in een barak, waar door

onbekende oorzaak brand uitbrak. Hoewel de brandschade
beperkt bleef tot het bed en de
matras van'de jongen, had hij
toch al te veel rook binnengekregen toen' een verpleger. het
vuur ontdekte.

:

;

De Stichting was er echter al
vrij gauw achter gekomen dat
de 31-jarige pleegmoeder de
schoolgaandrukte van twee
de
kinderen niet aan kon.

Amerikaanse

Klachten over de behandeling
van de kinderen waren er echter nooit geweest.
Op advies van de Stichting
is de vrouw in contact gebracht
met een psychiater. „Uit verschillende gesprekken was geconcludeerd dat de pleegmoeder mogelijk ooit eens zelfmoord zou kunnen plegen", aldus de heer Bartlema., „Aan wat
hu gebeurd js heeft nimmer iemand gedacht**De.' vrouw i was
juist heel erg op Corrie gesteld
en andersom was dat ook zo".
Waarom de kinderen dan nog
steeds in het gezin-van-Van der
V.' waren'~„Er zijn erg weinig
pleeggezinnen." Het aanbod is
zo klein dat we daarom misschien iets minder selectief zijn
geweest". -.'',.- XX' -S."X~
'-'*
Wietske van der V.. was*'■vrijdagavond alleen met de kin-

-

(Vervolg van voorpagina)

—

'

—

De Amerikaanse, die met de
groep seksuologen waarvan zij
deel uitmaakte in het hotel lezingen bijwoonde, is daar vorige
week met gescheurde kleren en
onder de blauwe plekken in een
kamertje gevonden. Volgens haar
relaas was ze na een van de lezingen op de gang aangevallen.
De zaak kvaam pas aan het
licht toen twee inspecteurs van
de zedenpolitie een lezing kwamen houden voor de Amerikaanse seksuologen. Reisleider
dr. W. Bryan vroeg toen inlich-

-

over aanrandingsgevallen.
De Amerikanen zijn inmiddels
zonder aangifte te doen naar Parijs vertrokken.
tingen

en na kleren in Brussel te
hebben gekocht trokken ze naar
Frankrijk. Na een mislukte poging de kapitein van een lers
schip in Le Havre om te kopen
en na het afzeulen van ettelijke
geheime of half geheime agenten
wisten ze tenslotte met een normaal lijntoestel van Le Bourget

le)

.

De Noordvietnamezen hebben drie krijgsgevangen

Amerikanen in vrijheid gesteld. Tijdens een plechtigheid

gisteren in een kazerne te Hanoi werden zij herenigd
met leden van l hun familie: en overgedragen aan het
Amerikaanse vredescomité onder leiding van Dave Dil..7.7',
linger en Cord Weiss.'
Links piloot Norris Charles herenigd met zijn vrouw
Olga en rechts piloot Markham Gartley met zijn moeder..
Als derde werd piloot Edward Elias vrijgelatene
Gevraagd waarom juist zij zijn vrijgelaten antwoordde Gartley: „Vermoedelijk omdat mijn moeder actief is
inde vredesbeweging." En Charles voegde eraan toe:
„Misschien omdat ik zwart ben..."

dik". .'.,'..'■

naar Europa gekomen
Smith
om seksuele gedragingen in
aan den
Europa te bestuderen
lijve ondervonden. Ze zegt dat ze
in hotel Krasnapolsky is aange-

''

Corizeounet
—

deren thuis haar man was bij
kennissen in Mijdrecht op; verjaarsvisitie. Een uur vóór ze
Corrie wurgde had de maatschappelijk werkster nog met
haar gebeld: „Alles was toen
normaal", aldus de heer Bartlema.

".'.'«';"

Na het gebeuren belde de
vrouw haar huisarts met de
mededeling dat Corrie was gestikt. Een verhaal dat ze aanvankelijk ook tegenover de politie vol hield. Pas later vertelde ze wat ze gedaan had,
Ria is voorlopig bij familie
van de heer Van der V. ondergebracht. De natuurlijke moeder van Corrie
drie jaar geleden gescheiden en uit de, ouderlijke macht ontzet omdat ze
als prostituee werkte
is zaterdag direct overgekomen uit
Groningen, waar ze nu woont.
Ze wilde Corrie nog een keer

—

—

zien.

'

.yyx-'

„Ik heb haar gesproken en ze
zei da; -e nu zelf verder voor
Ria wi,,.e zorgen", zegt de heer
Bartlema. „Sinds zij en haar
man uit de ouderlijke macht
zijn ontzet hebben ze zich nauwelijks meer om kinderen bekommerd. Ria .en Corry kenden hen niet eens meer. Maar je
weet nooit of er toch nog een
herstel inde ouderlijke macht
in zit. Dat' zal "'nu'onderzocht
moeten worden".

Camel Mantels,
ook in marine

Fina

Lijnbaan 51 Rotterdam

igen schuld

aldus de heer Schalekamp. „De
hele PTT wordt zo ontwricht
en de verzamelaars betalen me

—

—

—

vliegers vrij

hem aanpakt.
' Dat de brieven, gefrankeerd
met Schalekampzegeis toch bezorgd worden komt doordat de
automaten voor de distributie
geen onderscheid kunnen maken.
„Ik lach me werkelijk naar",

Een staaltje
AMSTERDAM gedrag
heeft
seksueel
Europees
de 28-jarige Amerikaanse Arme

""

■

De' officier van Justitie, mr.
Nubé zei ons vanmorgen nog
niet te weten wat hij zal doen.
Bij de PTT noemt men de actie
van de heer Schalekamp „een
weinig geslaagde grap". Verder
wacht men af of de Justitie

een onzer verslaggers)

'

(Van een onzer verslaggevers)
7 UTRECHT,— Wietske van der V.-W. kon er niet meer'
tegenop. Ze was al een paar keer van huis weggelopen, zo,
stond onder psychiatrische behandeling en er werd al ge-:
zocht naar een ander pleeggezin voor de zusjes Corrie (7);
,7-.
en Ria (9) van de Heuvel.',
Toen Corrie, die erg verkouden was en maar niet in slaap kon
komen, vrijdagnacht steeds maar om haar pleegmoeder bleef roepen, moet de vrouw in een vlaag van verstandsverbijstering een
sjaal hebben gegrepen, waarmee zij het kind wurgde.

'

(Van

:

Dat is de mening van directeur F. T. Bartlema van de
Utrechtse Stichting Jeugd en
Gezin, die Corrie elf maanden
geleden in het Mijdrechtse
pleeggezin plaatste. Haar zusje was daar toen al een paar
maanden.

in Leeuwarden per brief uitgedaagd hem te vervolgen.
„Maar dat doet hij niet, want
dan speelt hij mij precies in de
kaart. Op het namaken staat
namelijk maar ’6OO. boete en
die zegels leveren bij verzamelaars veel meer op".
," De heer Schalekamp zegt op
deze manier ■de officier van
Justitie de voet dwars te willen
zetten omdat wekelijks zijn bezorgers onderweg worden aangehouden. „Die mogen maar
post voor één bestemming vervoeren en dat moet blijkbaar
steeds gecontroleerd worden.
Daar heb ik nu genoeg van. Als
die officier zon wetshandhaver
is, laat hem mij nu dan ook
maar pakken. Dan heb ik er nog
voordeel van ook", aldus de

aangerand

EEN<SrOHE'BUi....

-

gezin gaan...

De namaakzegel met tekst
van Schalekamp (15 cent)

na congres

-

-

nar

Hanl
oi aat

Seksuologe Duizenden

FEYNORH
D AD

:

komen.
Op dit moment geeft '66%
van de kiezers zijn voorkeur
aan een confessionele/progressieve regering en slechts
31 % aan een confessionele/
liberale regering met DS'7O.
->Van de jongeren van 18—24
jaar (de groep die voor het
eerst naar de'stembus gaat)
zou 18 % I thuis blijven.' Progressief heeft t hier met 39 %
de voorkeur, terwijl de confessionelen op 14 en VVD of
DS'7O op 15 %* kunnen rekenen. .; x '~ ï,/,y " *"77t

p
ander leeg-

'

heer Schalekamp.

Molthof

..

licht verliezen,.. de PPR licht
winnen. S.VVD, en DS '70 zou7
den zich ongeveer handhaven.
Deze cijfers werden gisteren in het AVRO-radioprogramma Delta' bekendgeT
*' AVRO zal na de,
maakt;De
troonrede, door het bureau
Lagendijk een nieuw onderzoek, laten verrichten. "". *--,
Een'! dergelijke; uitslag -zou!
betekenen dat de progressie-"
ven met hun groei van 33,3 %
naar 142,7 % groter zouden
worden dan.de confessionele
drie, die van 36,8 % op 33 %

Overspannen moeder wurgde kind

„Dit is de mop van

zegt

kiezers

34 pct. van

nagulden..

Soepeletraangelooide zemen in
een royaal formaat en van een 7

Stadspo

',-.' (Van een onzer
verslaggevers)
LEEUWARDEN
Om
de Justitie en de PTT de
voet dwars te zeten heeft
de directeur van de Stadspost Leeuwarden, de heer
j. A. Schalekamp, een bedriegelijk nagemaakte post-" De echte PTT-zegel.met
'van Thorbecke (30
zegel laten drukken. Veel tekst
cent) ;_
brieven die hij met een dergelijke zegel heeft gefrankeerd zijn gewoon door de
(TTT bezorgd. De officier
van Justitie in Leeuwarden, de heer Nubé wil nog
niet tot vervolging -over-,
jf«£ Ya7"gaan.

.....
het*is- géén'geld, want nu
grote
betaalt;U

tuurzeem nog géén vijf

geen zin me als held te doen vieren, want ik voel me geen held."
De advertentie was ondertekend
door PvdA-fractieleider Den Uyl,"
burgemeester'-. Krop van Bleiswijk, oud-hoofdredacteur van de
NRC mr. A.. Stempels en jkvr.

Wttewaal van

PvdA is 'in' bij
voor■'deze

IN GOUDEN BOEK

GRONINGEN
Groningeninwoners

3

HET VRIJE VOLK

MAANDAG 18 SEPTEMBER 1972

liters zuur
in riool

.

—

OngeAPELDOORN (ANP)
veer 4000 liter azijnzuur is zondagavond uit een tank van een
groothandel in chemische pro-

dukten te Ugchelen (bij Apeldoorn) in het riool gestroomd. De
tank is door nog onbekende oorzaak leeggelopen in een eronder
liggende rioolput.
Voorbijgangers, die last- van
ademhalingsmoeilijkheden kre-,
gen, waarschuwden de brandweer. Die kon voorkomen dat nog
eens 7000 liter azijnzuur in het
riool terecht kwam. De gemeente Apeldoorn had juist vorige
week besloten tot instelling van
een rioolpolitie omdat in mei dit
jaar een onbekende 25 kubieke
meter olie in het riool had'ge-

.

ook in marine

FiLiay
Lijnbaan 51 Rotterdam

naar Cork te

vliegen.

Als Maria en David tóch gegrepen zouden zijn, zou de IRA
in Doublin geprobeerd hebben
de Nederlandse ambassadeur te
ontvoeren.
In de hoop die dan uit te ruilen tegen Maria en David, die in
handen zouden zijn gevallen van

Belgisch SSgedenkteken

vernield
een onzer verslaggevers)
De
STEKENE
steen in het SS-Erepark „Oostfronter Luitenant Kamiel de
Wilde" in het Vlaamse Stekene
is dit weekeinde grondig ver(Van

VVDM KRIJGT
VARA-ZENDTIJD
,
(Van een

onzer;verslaggevers)

HILVERSUM,— De Vereni-

ging van? dienstplichtige militairen (VVDM) krijgt met ingang van 23' september wekelijks zendtijd van de VARA.* In
het zaterdagmiddagprogramma
'Dit is het begin' krijgt de soldatenvakbond vanaf kwart voor
twee de gelegenheid om nieuws

'

en mededelingen voor de; microfoon ,te brengen.

„Een uitstekend idee" noemVVDM-voorzitter Kees
Beemsterboer zaterdag voor de
radio dit VARA-aanbod. Hij
kwam zelf ook met een opzienbarend plan: de VVDM zal eind
september, in het dan te publiceren actie-program, een stemadvies uitbrengen aan alle
de;

dienstplichtigen die 'eind november naar. de stembus gaan.

Aan de Tweede Kamerverkiezingen zullen dit jaar-veel jonge.- dienstplichtigen deelnemen
gevolg van de verlaging van
de kiesgerechtigde leeftijd tot
18 jaar. Vóór men tot een
stemadvies komt wil de VVDM
eerst alle programma's van de
politieke partijen met elkaar

—

vergelijken.'

gooid.'

Camel Mantels

(Parijs)

-

de Nederlandse of Belgische politie.
De ontwikkeling van dat plan,
schrijft Maria in het derde dcci
van haar „memoires" in de Óbserver, j was het enige dat het
hoofdkwartier voor ons deed.
Een lid van de IRA, vermomd
als melkboer, schaduwde het
huis van 'de ambassadeur in
Dublin en Maria schrijft dat het
plan in een „vrij ver gevorderd
stadium" verkeerde.
Maria publiceerde al deze details in de Observer nadat ze de
IRA heeft verlaten, „walgend
van de onzinnige moordpartijen
en het gebrek aan respect. vroor
mensenlevens".' Ze is nu ondergedoken in Engeland en staat
onder politiebewaking.

Meisje (12) in bad verdronken
ZANDVÓORT (ANP)'— Het
■12-jarige
dochtertje van' de' fa-

dronken. Omdat alle deuren en
ramen gesloten waren, neemt
milie Jansen uit Zand voort. is de politie aan dat ze door. zuurzaterdagmiddag in het bad van stofgebrek onwel is geworden.
haar ouderlijke woning ver-

Camel Mantels
ook in marine

—

nield. De twee jongemannen
die met forse hamerslagen de
steen verbrijzelden ontkwamen
op een brommer.'
De gedenksteen zou komende
zondag, in aanwezigheid van
twee gewezen SS-kolonels en
talloze lagere officieren en
manschappen van de algemene
SS, de Waffen SS en de divisie
Langemark door een geestelijke

.

worden

-.

ingewijd.

De steen droeg als tekst: „Op
het oostfront- stierven naast
duizenden Vlamingen talloze
vrijwilligers uit andere landen.
Hun graven zijn verdwenen.
Dit erepark werd opgericht om
-—..";■ ü5
hen te
beschikken
„Oostfronters"
De
over een tweede exemplaar van
deze „steen des aanstoots", zodat :de plechtigheid toch doorgang zal kunnen vinden.
Tegenstanders van het erepark („We mogen niet rusten
voor het laatste grassprietje van
dat park verwijderd is") beramen een tegenactie.'Het initia-

te organiseren.

PORTIER

DANCING

.

NEER-

GESTOKEN

—

ROTTERDAM
Twee mannen hebben de afgelopen nacht
portier T. Tuitel (36) van bardancing De Wieck aan de Westblaak op zeven plaatsen mét
een mes gestoken. De man is
zwaar gewond in het DÜkzigtziekenhuis opgenomen..
De mannen vielen de portier
aan toen'hij in de hal van de
zaak zat te lezen. Ze hadden
eerder op de avond al moeilijkheden gemaakt. De man achter-

.-

vooral uit van
tief daartoe
de Stekenaars zelf.. Een nationale demonstratie wordt het
niet, de tijd was te kort om die
gaat

Lijnbaan 51 Rotterdam

jHfB

overal verkrijgbaar

:

volgde zijn belagers tevergeefs.
Toen hij in de zaak terugkwam,
bleek dat hij twee slagaderlijke bloedingen1 had. een, vlees-

:

wond in de maagstreek en,vier
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Integrale registratie bepleit

Computer wordt
grote steun

Oorzaak verkeersongevallen nog
te weinig bekend

—

.'AMSTERDAM (ANP)
De arts ent vooral de huisarts
zal steeds- belangrijker worden! iDoor.'hetï gebruik van
computers zal hij zeer snel over alle gegevens over de
gezondheid van een patiënt kunnen beschikken. Omdat hij
regelmatig contact heeft met de patiënt is de arts de aangewezen man om met behulp van deze gegevens te beoordelen'welke behandeling een patiënt nodig heeft.
Dat' zei minister Stuyt-van
Volksgezondheid en
Milieuhygiëne vanmorgen bij de opening van het.' jaarlijkse congres
van de' World Medical Associa-,
.tion in de Amsterdamse- RAI.
Volgens de minister zal de
scheiding tussen preventieve ge-

—

Integrale, ongevallenregistratie kan belangrijk bijdragen tol
UTRECHT (ANP)
7de voorkoming van verkeersongevallen. Zon registratie is bovendien binnen afzien= bare tijd te realiseren. Dat zei zaterdag,óp de algemene bondsvergadering van bel
Oranje Kruis in Bilthoven de directeur-generaal van de Volksgezondheid, W. B,
'

„De natuurlijke .historie van
het verkeersongeval is nog na-

KRITIEK OP WOLTMANS
GEVANGENISRAPPORT
—
„
huis.
maal.
opstand,

.

-

(Van een onzer verslaggevers)

GRONINGEN
Het rapport
van de regeringscommissiein
Woltman over de
;-november vorig jaar in het
'-. Groningse huis van bewaring
de werkelijke
* gaat voorbij aan
l oorzaken. Die liggen in de organisatiestructuur van het huis
.1 van bewaring en de preventie".'ve hechtenis. Dit staat in een
'kritisch' rapport van een groep
-mensen die merendeels nauw
:.

",

zijn bij het Groningvan bewaring.

-

in de hand gewerkt. De laatste
anderhalf jaar heeft het Grovan bewaring drie
ningse
een andere directeur gekregen. Ander punt van kritiek
van de commissie is dat de directie vaak geen kennis maakte, met nieuw aangekomen gedetineerden en bewaarders niet
hoorde'over hun rapporten.

Rotterdammer

De

drugs verdacht

„de door staatssecretaris Grosheide benoemde commissie ge' vangenispersoneel,

—

De 31-jaGENUA (AFP)
rige W. W. uit Rotterdam, beheerder van een discotheek in
het,ltaliaanse kustplaatsje Finale Ligure, bij Genua' is gisteren
wegens drughandel. en -bezit
gearresteerd. Ook twee Duitsers
en twee. Italianen werden aan-

gedetineer-

den, advocatuur en reclassering

'—

\ niet vertegenwoordigd waren.'
Het heeft geen .zin
zoals de
commissie-Woltman f, heeft ; gedaan. alleen een opsomming
van de feiten te geven, aldus de
opstellers van het kritisch rapport. „De oorzaken liggen in

;
:

—

:

":

gehouden.
'.-,-..■
-■ In' een ','rookzaaltje" achter
de zaak vond de politie 550
gram- hasjiesj, 50 capsules LSD
èn 960 granr van een'wit 'poeder dat nog onderzocht wordt.

-

het strafrechtstelsel." .;Het optreden van de directie,
aldus het nieuwe rapport,' hééft
vaak communicatiestoorniss.en

:

\ ' <■ V-'-

■-

./

'

-

dus jde heer Gerritsen,' mannen
tussen
15 en 29 jaar. In de

se huissamenstellers van het rap- van handel in
Jport hebben er kritiek op dat in

"

genoeg onontgonnen gebied", aldus 'de heer Gerritsen. „Een
goed beleid ter voorkoming van
verkeersongevallen kan alleen
worden gevoerd als meer bekend is over de factoren die bij
het verkeersongeluk meespelen."
In 1970 kwamen bij verkeersongelukken 3216,. bij ongevallen
in en om de woning 3199 en bij
bedrijfsongevallen 152 mensen
om het leven. Van de verkeersslachtoffers is de helft jonger
dan 40. Hoofdprobleem zijn, al-

.

leeftijdsgroep tot 45 jaar zijn
ongelukken vandiverse aard de
meest. voorkomende doodsoor■:
zaak.
'"■'
'■

■

■

eenzesde deel van
alle in de ziekenhuizen beschikOngeveer

bedden"
bare
pleegt te worden ingenomen
door verkeersslachtoffers. Per
jaar worden 65 a 70.000 mensen
bij verkeersongelukken gewond.
Dat heeft een economische schade tot gevolg van naar schatting, twee miljard gulden, aldus
£;
de heer Gerritsen.

'
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:
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Strategische
Drs. HiWiebenga — nu nog
fractievoorzitter; straks geen geschillen
lijsttrekker — op het PSP congres in gesprek mei fracbinnen D'66
tiegenoot .-'.A G. van. der
Spek (rechts).':
WÊËIËii-i
onze parlementsredactiej
.'
, — 'i van

-

Van der Lek PSPlijstaanvoerder
: ■"■'■:

-

■::

-

.v:-

..',.'■■..■.

(Van onze

-

7-, -,;.;..■:■■
--.
v

"' ■; ...',

parlementsredactie)

:

j, .' geruchten \ als' zou ■' hij, met' een
eigen 1 groepering willen-starten

: AMSTERDAM < —', Niet -. Hans

'

„vooralsnog onjuist."

.-

!maar

:

' van;'

:

Noord-Holland en Zuid-Holland,
staan lijnrecht tegenover, elkaar
in de te volgen: strategie .van de
progressieve drie voor en na de

(Van onze

parlementsredactie)

'""DEN,HAAG .— Fractievoorzit-

ter Van Miérlo,'de Kamerleden
'De Goede, mej.' Goudsmit, Wilbers;" en mede-partijoprichter
Gfuyters'zijn'de eerste keus van
de -vijf aparte' kieskringgroepen
van D'66 die in een schriftelijke
stemming de- dertig, namen [ voor

"'":

.de kandidatenlijst levérden.
Óver een definitieve plaats op
de lijst wordt in ■. een tweede

_

"■

ronde schriftelijk gestemd. 'De
lijstaanvoerder: wórdt, op het
congres in oktober aangewezen.

.
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Han Rensenbrink hoofd Educatieve Dienst van
Artis.Vormt samen metRia Bremer
(van „Stuif's in") en Wim Bijmoer.
(illustrator en grafisch ontwerper)
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koopt
Zwanenwater

.

bij Callantsoog

—

CALLANTSOOG (ANP)
De
Behoud van Natuurmonumenten ■■. heeft het
uniek gelegen- duin- en merengebied Het Zwanenwater even
buiten Callantsoog gekocht. Dit
natuurgebied met een oppervlakte van ca. 600 ha. is internaVereniging tot

.

-om

zijn grote
tionaal bekend ;
broedplaats i voor lepelaars en
andere met. uitsterving bedreigde vogels.
.-f
>-

■

-.

Het natuurgebied wordt jaarlijks door duizenden toeristen
bezocht. Met de- aankoop door
Natuurmonumenten
is
het
voortbestaan van dit gebied ver.-,
zekerd. -.'"-...'.
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Voor de jafd. onderhoud van onze
technische dienst, -vragen wij op
korte termijn:

#ervaren
y kantoormachinemonteur
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Telefonische of'schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan bovengenoemd adres ter attentie van de direktie.
-..■■.,
"■■-"*.'".;'.";-""."

7 '■' 'y

;'";;
-;Zij, ; clie hiervoor

["''■■'■

■-

HffWß

Mauritsweg 37, Rotterdam, tel. 010
138061.

V^'J.y

,-■"■■*'

"..

D. TREURE N.V.

-

voor de afdeling spuiterij.
";*%
; Wanneer u belangstelling hebt .-'wordt''u: verzocht; telefonisch
[ contact met ons op le'nemen voor het verkrijgen van inlichtin**
7'
-7' gen en het eventueel maken van. .een afspraak.?

.

monumenten

■ "'/

ALGEMENE KANTOORMACHINEHANDEL

ALL-ROUND CHEF

': Deventerstraatls, Rotterdam 7 / Postbus 6055 ' <
Telefoon 010 -25 66 00/ toestel 118..
:,

Natuur-

'"-14 dagen op foto-safari In Kenya;
in gezelschap van Han Rensenbrink. /
Talr'ike andere reizen en prijzen, h

VV

) Voor ons bedrijf Waalhaven, Geyssendorfferweg 5,
'-, zoeken wij een ■".*'7'*'

HOOGENBOOM

xïx

/

De serie bestaat uit:
twee soorten bh's. Een voorgevormde

(

metwijdehalslünmetdeß-cupmaten7o-80
(19.90). En een niet voorgevormde met
I .''■,.
/,
Aofß-cup in de maten 70-80 (16.90).
..;'
Verder een bijpassende slip in de
maten 38-44 (6.90), een onderjurk in
dezelfde maten voor 19.90 en een panty

■■■■'.

;

-

Haal gauw zon gratis wedstrijd- - J
\\ "Oformulier
bij de Raiffeisenbank //
\\
of Boerenleenbank,
Yv
//
W
<rlir>l-it hii inn
in
rio
//■
oe
JOU
DIJ

III

*
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enw,nde reis van je

\ :::

neeskunde en de zorg voor de
behandeling: " steeds geringer
worden, een ontwikkeling die de
vestiging van groepspraktijken
en gezondheidscentra zal bevorderen. Wel wees-hij op het gevaar dat de persoonlijke band
tussen patiënt en arts bij deze
ontwikkeling kan verslechteren.
Daarom pleitte hij voor gezondheidscentra van een redelijke
omvang, die zon [10 —15.000 mensen bestrijken. ;:X

lnumph introduceertAllusionrleur m de Bijenkorf.

■

I111
II

<",-,:"

De regionale vergadering van
Zuid-Holland schaarde' zich zaterdag met: een ruiiiie meerderheid- achter het kamerlid ■-.'" De
Goede,die van mening is dat er
uit I tactische ; overwegingen niet
het confessionele blok gepraat
moet worden. .Volgens De Goede
maakt een gesprek de confessionele partijen alleen maar zwak,
hoe de uitslag ook valt. Als het
mislukt verliezen. de., confessionelen linkse kiezers, slaagt het,
dan zullen" er rechtse kiezers
zijn die het laten afweten.
De afdeling /: Noord-Holland
wil terwille van de duidelijkheid
en geloofwaardigheid geen overleg
Ki

Allusion Fleur is de nieuwste serie ondermode voor
de vrouw die de minimaatjes is ontgroeid. .'.
'...'
Elastisch materiaal, semi-transparant met
/{?
~...„,_. bloemmotiefje in twee nuances beige met-.- „y
-'■'.-. f grappige details van luchtig kant. Basiskleur: -/
poudre, een beige-achtige huidkleur.
/

■77:

-

verkiezingen.'

:

;

DEN HAAG
De grootste afdelingen 3 van ,D'66, die

D'66 selecteert
kandidaten

-. " ■

■*....'" -'-:
De plaatsen twee, drie en.vier;
Wiebenga, maar Bram van der
Lek wordt lijsttrekker van de van de PSP-lijst worden ingenoPSP.* De, hyidige. fractievodrzit-,. men door i het weede Kamerlid
ter .Wiebenga"-heeft .zijn kandiA.G. vanX der { 'Spek,,;* mevrouw
datuur voor de. Tweede Kamer : C.N: Hoogsteder-Van Stroe -;*■ en
ingetrokken,- omdat.' hij; .in | de: Hans Dona: De lijst moet* door
uitslag van de stemming-te; wei-'' een '.partijreferendum 'nog defining vertrouwen in zijn persoon S nitief:;, worden j, samengesteld,
'ingrijpende' veranderingen;
zag om de partij nog langer: in.;"'de Kamer te vertegenwoordigen.-/: l worden niet verwacht- 'X:'V .-"-"
Op de buitengewone " algemene '.' "I- De vergadering nam een resovergadering van de PSP kreeg | lutie aan.,waarin l steun .wordt
Van der Lek: 400 stemmenmeer-; toegezegd aan een' regering
dan Wiebenga.'.'
linkse partijen. Ini een toelich>.*'-r ;v:*'-; ?
Lek
Van..der.
zat.al:eerder.in .ting.op de resolutie zei voorzitdé Kamer voor de PSP, maar hij ter Burggraaf dat de PSP bereid
verdween -;' na def verkiezingen is om voor de verkiezingen af-.
van vorig jaar '-■ april, toen dé spraken te maken.met de prodrie (PvdA, D'66 jj en.
PSP een zetel verloor.
i.l gressieve
PPR) over' punten waarbij een
Wiebenga wilde verder, geen kabinet van die drie op dé-steun
commentaar; op de uitslag v van van de PSP in de Kamer kan
de stemming geven.' Hij noemde rekenen. ,"..".'* .-'.:■ .'-'.

(Van

-.. ;

H*l

huisartsen

voor

NEDERLANDS MEEST MODERNE ZELF-tankstation vraagt: //

-

r-i

■.

--7 7

JONGEMAN VOOR-BEDIENING VAN ONZE AUTOMATISCHE WASSTRAAT
'f DAME DIE ONZE AUTOSHOP. EEN REPRESENTATIEF AANZIEN WIL GEVEN. 7/
interesse hebben, kunnen telefonisch of schriftelijk, solliciteren bij de heer C. J. Verbeek, exploitant,

Tri rTA UI/rTATI/Ml AAfTni EILVI
ZELF-TANKSTATIONOOSTPLEIN

OOSTMOLENWERF 10
rotterdamsooi: Tei ( oh»:
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PvdAhoudt deur

311 politieke

KVPnoapreen

gevangenen,

beweert
Athene
ATHENE (AP) '—\ In
Griekse gevangenissen
zouden op dit moment 311 personen gevangen zitten wegens „tegen het, regime
gerichte activiteiten". Dit
heeft de * Griekse,. regering
zaterdag bekend gemaakt.
;Van die 311 zouden er 294
reeds voor de rechtbank
zijn' verschenen; 117.wachten'nog op hun proces. Er
zouden geen : journalisten
bij zijn, aldus de regeringswoordvoerder. ; ".

kier open

,

'

Israël doodt

—

UTRECHT
De partijraad van de Partij van de Arbeid
heeft de deur naar de KVP op een kier laten staan. Meer
omdat het aan het congres is.die deur dicht te gooien dan
omdat'de partijraad die opening wil. De stemming was zaterdag in Utrecht duidelijk tegen een gesprek tussen de
progressieve drie en de confessionele drie.

(Van onze
redactie buitenland).

Zelfs, de harde voorwaarden

-

TEL AVIV/BEIROET/.
Israël heeft
DAMASCUS
na 36 uur de „zuiveringsoperatie" in de kampen van

die Den Uyl en Van der Louw
in een openingsrede aan de confessionelen stelden: geen behandeling in de'Kamer van omstreden punten uit de miljoenennota, een duidelijke uitspraak
van de KVP-partijraad, geen

—

Palestijnse verzetsbewegingen in Zuid-Libanon gistermiddag i beëindigd. Volgens
Tel Aviv zijn' zeker zestig
verzetsstrijders gedood. Het
Engelse persbureau Reuter
meldt dat de Israëlische militairen net op tijd terug zijn
om „Yom Kippur", de heiligste dag van het joodse
jaar te vieren.

'

(ANP)
In Den
Haag staat de Plantsoenendienst
op het punt een actie te starten

om verwilderde duiven te vangen. Het vangen zal met netten
gebeuren. Dieren waarvan de
eigenaar niet kan worden gevonden,, zullen pijnloos worden
afgemaakt. „Verwilderde duiven
veroorzaken niet alleen vervulling, maar kunnen ook dragers
van besmettelijke ziekten zijn,"

bruggen onherstelbaar hebben
beschadigd. Vijftien Libanese mi-

litairen hebben de dood gevonden en er zijn 46 gewonden
geteld.

'

aldus de gemeente.

De Sovjet-Unie heeft gisteren
de onmiddellijke terugtrekking
van de Israëlische „infiltranten"
geëist. Moskou houdt Tel Aviv
„volledig verantwoordelijk voor
de misdadige acties in Zuid-

Palestijnse vluchtelingen verlaten inderhaast het kamp Nabatiya dat dit weekeind door Israëlische jachtvliegtuigen is
gebombardeerd.'.
dus Salam, die zaterdagmorgen
onmiddellijk de noodtoestand in
zijn land heeft afgekondigd.
Oorlogscorrespondenten wijzen

'

er op dat de Israëlische „strafexpeditie" soepeler was verlopen, als niet: op.:verzet van het
Libanese leger.was gestuit. Dit
■kwam voor de Israëli's als een

Damascus,
heeft de Libanese
premier Saeb Salam dit gisteren
ontkend. „De betrekkingen tussen Libanon en de Palestijnen
zijn nog steeds „zeer goed", al-

volkomen verrassing.
De' Palestijnen hebben daardoor kans gezien de bergen in
te vluchten. Mede hierdoor is

het aantal

gedode verzetsstrij-

ders beperkt gebleven,
Dezelfde journalisten melden

.

dat de Libanese bevolking zich
toonde. Israëli's zouden gebruik hebben
kunnen -maken van Libanese
pompstations met de hulp van
de bevolking. De Israëlische
pantsereenheid had de opdracht,
geen burgers te doden en het Libanese leger zo mogelijk uit de
weg te gaan. Tel Aviv meldt dat
bij de actie geen burgers zijn gedood. Beiroet spreekt dit tegen.
„vrij onverschillig"

GEVECHTEN IN
OEGANDA, ANGST
VOOR BLOEDBAD
—
accuut, wanner het leger van

(Van onze correspondent)

— —

president Amin

LONDEN/KAMPALA —. Levens van duizenden Europeanen
en Aziaten worden bedreigd. Er
kan elk moment in Kampala, de
hoofdstad van Oeganda, een
situatie ontstaan zoals in Corjgo
in 1960. In Londen volgt het
ministerie van buitenlandse zaken, zoals men het uitdrukte de
ontwikkeling met „de allergrootste bezorgdheid". Het gevaar
voor een bloedbad onder de
Europeanen en de Aziaten wordt

man sterk

tienduizend

amok maakt.

■

Het was vanochtend uitermate
moeilijk een behoorlijk overzicht te krijgen van wat in dit

deel van Oost-Afrika sinds gisteren is gebeurd, alhoewel de
telefoonlijnen tussen Londen en

Kampala

normaal functioneerden. Reconstruerend; tussen de
1000 en 2000 „guerillastrijders",
waarschijnlijk ex-militairen uit
het leger van Amin (toen die
nog niet de coupe tegen Oboto
had , uitgevoerd) zijn van Tanzania uit over de grens getrokken.
De rebellen waren gemotoriseerd en zeer goed bewapend.
En ook al zegt president dr. Nyerere, president van Tanzania, dat
hij van niets weet
het is onmogelijk dat de invasie van
Tanzania uit kon gebeuren zonder op zijn minst zijn stilzwij-

-

Brug stort in,
145 doden

—

—

Zeker 145
mensen zijn gisteren om het leven gekomen toen in de Filippijnse stad Naga een 40 meter
lange brug instortte. Het ongegende toestemming.
luk gebeurde tijdens een processie op de rivier, waarvoor zeker
De Invasie van de „guerilla's"
2000 mensen zich op de brug (als ze dat zijn) is tot dusver gehadden verzameld. Er zouden lukt; de opstandelingen zijn geenkele honderden gewonden komen tot ruim 120 km van
zijn.
Kampala, in de buurt van Masaka. Dit, na hevige gevechten
met het garnizoen van Amin in
Mbara. Maar de invasie is poli-'
voorlopig
tiek gezien mislukt

,

'

'

De

minister
volksgezondheid mevrouw Frie-

,

«n-Kinnen, heeft haar porte-

'

'euille neergelegd "in verband
m et een zedenschandaal. De mi-

.

"ister wil die zaak verder kun-

nen afwikkelen zonder zich we-

Sens haar ambt beperkingen op
moeten leggen.
Het begon in '68, toen de opPositiekrant Journal d'Esch,

*

meldde dat mevrouw Frieden
Mgnaleerd was iin gezelschap
Va n twee naakt lopende mannen,
J|an wie er een priester was. Bij

v

—

de.Guardian, de Exkranten
press en de Telegraph en een
free-lance fotograaf zijn gisteren al gearresteerd. Een van hen,
John Downing van de Express
heeft kans gezien vanuit zijn
hotelkamer een verslag te blijven doorbellen tot het ogenblik
dat de telefoon uit zijn handen
werd geslagen.

tegen onverdraagzaamheid."
Over een progressief minderheidskabinet zei hij nog "dat hij
daar huiveriger tegenover stond

dan bijvoorbeeld voorzitter Van
der Louw, omdat ook een minderheidskabinet met impopulaire
maatregelen zou moeten komen."
.Van der Louw maakte duidelijk
dat * ook hij wel ervaren heeft
dat de partij, niet zo nodig wil
praten met de' confessionelen.
."Maar", zei hij, "als wij jaren
lang gepleit hebben voor bindende afspraken vooraf en de
KVP lijkt daarmee in te gaan
stemmen, dan mogen we die
deur niet dicht gooien. Het moet
de kiezers duidelijk zijn,' dat we
willen regeren. Dat we daar
zelfs een confrontatie met de
confessionelen voor over hebben
en dat we bereid zijn ook als
minderheid te fungeren. En", zo

-

Tevoren had de Amsterdammer Pelle Mug nog laten weten vervolgde hij, „we moeten ons
dat hij op het congres van begin dan niet laten chanteren met de
oktober namens het gewest Amonregeerbaarheid van het land,
sterdam een motie in zou dienen want als de confessionelen ons
die serieuze gesprekken met de laten vallen zijn zij verantwoorconfessionelen zou uitsluiten. De delijk voor die onregeerbaarheid
vraag bleef of'hij dat ook zal en niet wij."

,

—

*

voor de herfst en dadelijk
voor de winter heeft U warme
kleding nodig en kunt U zich
daarvoor een betere stof bedenken dan zuiver scheèrwol?
Zuiver scheerwollen dubbele
jersey, 150 cm breed, van 'een
prima kwaliteit. Deze jersey,
stof, in 20kleuren w.o. marine,
geel en bruin, koopt U' nu per
meter, niet voor f 22,50 maar
voor nog géén vijftien gulden.

kend. ',-.■--.

De kranten in Belgrado schreven zaterdag dat ) het kapingsavontuur te wijten is aan dè welSTOCKHOLM/MADRID/BELdie
GRADO De negen Kroatische willende en tolerante houding
met de Zweden jegens de Oestaji's
nationalisten. die zaterdag
leden van een beweging die afeen gekaapte Zweedse DC-9 opscheiding van Kroatië van Zuidstegen van de luchthaven Malmö
innemen. Belhoofdkwartier
van
slavië voorstaat
het
zitten in
de politie in Madrid. Hoewel grado heeft Zweden zaterdag ofZweden om uitlevering heeft ge- ficieel gevraagd een eind te mavraagd, staat de Kroaten in ken aan „terroristische activiteiSpanje een rechtzaak te wachten,' ten,' die gericht zijn tegen de bewaarbij ze maximaal 30 " jaar trekkingen tussen beide landen".
kunnen krijgen.
Olof Palme, de Zweedse preDe Kroaten, die zaterdagmorgen vroeg de 83 passagiers van mier, heeft zaterdag onmiddellijk
verscherpte maatregelen tegen
de DC-9 hadden geruild voor zeven "in Zweden veroordeelde lüchtpiraterij aangekondigd. Hij
kreeg ook kritiek te verwerken
landgenoten, wilden eerst doorvliegen naar Lissabon, maar daar van zijn landgenoot Hammarskjöld, de secretaris van de inhad het toestel te weinig benzine voor. Kort na de landing- in ternationale luchtvaartvereniging
Madrid omsingelde ,de politie lATA. In Sydney, in Australië,
het vliegtuig. Toen bleek dat de zijn dit weekend bij twee bomKroaten gebluft hadden toen ze aanslagen op Joegoslavische gein Zweden beweerden explosie- bouwen zestien mensen gewond
geraakt.
X
ven bij zich te hebben.
(Van

onze redactie

’

buitenland)

—

—.

—

.

-

;;.... Prodent tandpasta voorkomt

een slechte adem en houdt'Uw
tanden parelwit...»
':
2 Grote tubes Prodent tandpasvan
'' ta, die door een aanbieding
de.fabriek- al heel goedkoop
zijn/gaan wij nu voor-een riog
'. lagere prijs. verkopen, en wel.
van f 2,10 voor nog géén één
gulden vijftig.

,:,

Orkaan

—

De

minstens

honderd

:

mensen
het leven
TOKIO/SEOEL (AP)

—

Aard-

door de orkaan Helen hebben

aan
dit weekeinde in.
minstens 100 mensen het leven
gekost. De 61 opvarenden van
het Indiase vrachtschip Travancore-Cochin,' die buiten;' de Japanse haven Yokaiichi tegen een
waterkering voer en zonk, zijn
waarschijnlijk allen. om het leven gekomen. In een haven ten
zuiden van , okio, sloegen twee
vissersboten om,, alle 23 opvarenden worden vermist. In heel
Japan zijn honderden gewonden
en grote verwoestingen. Op
98.000 plaatsen hebben .zich
Japan

Dinsdagmorgen om 9 uur begint
op de parterre de verkoop van

deze zuiver scheerwollen dubbele jersey in 20. kleuren w.o.

marine, geel, geel-groen, bruin,
en kobaltblauw
nu per meter ml m Mp

Ipïb
'"_■'

Géén tel. afschrift, best.

.

,

overstromingen voorgedaan.

hebben

,

gebracht.

In Vigo (Spanje)
tientallen stakers
gearresteerd

—

,

VIGO (AFP)
In de Spaanse stad Vigo, waar door 10 è
15.000 arbeiders wordt gestaakt,
zijn 70 mensen gearresteerd „in
het belang van de openbare orde". De toestand ,is gespannen
en er is veel politie op de been
om samenscholingen te voorko-

Aardbeving in
Ionische Zee:
10 gewonden
—

'In Zuid-Korea heeft de zware
regen; die daar al sinds woensdag ; neerkomt tot nu toe aan
CEPHALONIA,
GRIEKENminstens -135 mensen het leven
Het eiland
gekost. Het zwaarst getroffen is LAND (AP/AFP)
de havenstad Poesan, 300 km Cephalonia in de lonische Zee is
gistermiddag getroffen door, een
ten zuiden van Seoel. Een waterreservoir : in' die stad barste aardbeving die grote schade
open en sleurde 125 huizen mee: aanrichtte. Grote, aantallen huidaarbij kwamen'B4 mensen om. zen stortten in. Tien mensen
werden'gewond. Het eiland was
Vorige maand hebben overstromingen in Zuid-Korea al aan in 1956 al door. een sterke aardbeving getroffen.
4P3 mensen het leven gekost.

De Koster vreest
de Kamer niet...
(Van onze parlementsredactie)

—

„Ik ben de neDEN HAAG
derige dienaar van het parlement. Ik verschijn als de Kamer
mij roept". Met' die woorden
reageerde minister 'De Koster
die weekeinde .op de oproep van
de "oppositie nog vóór Prinsjesdag opening "van zaken te geven
over het conflict tussen hem"en
;":...-:.staatssecretaris Van Es.

"

. . .

mentaire jaar '71—'72, zaterdagdoor.minister! Geertsema,. officieel zonder parlement
zit.. Eerst als minister Nelissen
(financiën)' zijn'",-koffertje heeft
opengemaakt," kan er' gedebatteerd worden.'.
Het ziet' er.' daarom naar. uit
dat het debat over' de crisis aan
de defensietop woensdag of donderdag plaatsvindt. Minister De
Koster is dan- toch in 'het parlement om! de overgang van het
middag

:

■

Ita-

wagen met 24 ton Braziliaanse
smokkelboter in beslag genomen. De chauffeur toonde documenten waarin stond dat de
wagen geladen was met synthetische rubber uit Nederland.
De boter bleek via Bazel hét
EEG gebied te zijn binnengekomen. Men denkt een groot-*
scheepse internationale botèrsmokkelzaak aan het licht te

Even pauze tijdens de partijraad: Van Mierlo, Van derLouw
en Den Uyl rond de krant. .? /7W.¥*7"

Vóór Prinsjesdag zal overigens
niet. kunnen, omdat ons land
sinds de sluiting van het parle-

Rubber was
smokkelboter

overstromingen
verschuivingen,
veroorzaakt
scheepsramp
en een

.

bokskampioen en ex-sergeant,
die elke dag een droom heeft
die hem Inspireert i tot wilde
verklaringen, te likwideren.

Kroaten

.

moeten opleveren'
De HTM blijft dan niettemin
nog,' zitten met. een geraamd
tekort van:ruim/ 40 miljoen.
Voor, dit jaar wordt op een te38,7 miljoen gerekort»: van

terug

AOSTA (Reuter)

—

Het lijdt geen twijfel, dat zowel Tanzania als Kenia zo snel
mogelijk van generaal Amin, af
willen. De man is geestelijk ernstig gestoord; hij wordt een gevaar geacht in de omringende
landen (met wie hij een Unie
heeft) voor de rust in heel OostAfrika. Maar het is in elk geval minder makkelijk de, ex-

Zweden vraagt

—

De
DEN HAAG (ANP)
-..Tramwegmaatschappij wil de .tarieven voor
bus en' tram met ingang van 1
december met 16,8 ] percent ververhoging zou volgend jaar ongeveer "’.4 miljoen

liaanse politie heeft een vracht-

De guerilla's moeten
na
hebben aangenomen, dat
de eerste berichten over hun
opmars
een opstand in Kampala zelf tegen Amin zou uitbreken. Dat. was althans vanochtend nog niet gebeurd.
althans.

Vanochtend was het leven in
Kampala aldus: er was veel mipolitie op straat, tiental«erover gevoerde processen zijn litaire
len versperringen waren in de
twee mannen wel veroordeeld loop van de nacht opgericht.
schending van de goede Europeanen -en Aziaten, die zich
«den, maar wat de minister er niet behoorlijk konden legitime'fecies mee te maken had is ren werden gearresteerd. Drie
"wit duidelijk geworden.'
verslaggevers van grote Engelse

*

)

tekenis genoemd.
Na zijn aanwijzing tot lijsttrekker riep Den TJyl zijn partij
op tot verdraagzaamheid. "De
confessionelen zijn slecht", zei
hij, "maar wij zijn ook geen
heiligen. Wij moeten -waken

Haagse tram
en bus wordt
veel duurder

Libanon."
Ook Amerika wordt, weliswaar indirect, aansprakelijk gesteld in verband met de Ameriaan
kaanse wapenleveranties
Israël en het Amerikaanse veto
dat vorige week in de Veiligheidsraad is uitgesproken, waardoor van Israël geen stopzetting
van de militaire acties in 'het
Midden-Oosten kon worden geeist,
i: yt
Hoewel zaterdag bekend werd,
dat de Libanese regering de" Palestijnse verzetsbeweging een ultimatum had gesteld,'.;blijkens .'*'£.
communiqué van El-. Fatah-uit-

f

—

i DEN-HAAG

ben opgeblazen, vier Libanese
tanks hebben vernield en twee

(ANP)

'

,Wilde' duiven
worden afgemaakt

Achttien Israëli's zijn bij de
actie gedood, bericht Beiroet.
Zeven Israëlische tanks en een
onbekend aantal rupsvoertuigen
zouden zijn vernietigd. Tel Aviv
houdt het op drie gesneuvelde
soldaten en zes gewonden. De
Israëli's zouden 130 huizen heb-

Luxemburgse
minister weg
door
zedenzaak
LUXEMBURG
— van
Luxemburgse

.

nelen ("zoals de confessionele
partijen zich nu gedragen zijn
ze voor,ons geen aanvaardbare
partner", zei hij later.' op ■de
televisie) keerde de rust terug."
Een van de. voornaamste opponenten, de heer Drenth, kwam
toen bij verrassing met het

gelijktijdige onderhandelingen ordevoorstel maar niet vérder
met VVD en DS'70, gingen veel te discussiëren. "Nu Den Uyl
partijraadsleden niet ver genoeg. zich zo duidelijk opstelt", zei hij,
"kunnen we hem het best maar
; Pas toen Den Uyl ln tweede meteen
op
van zijn stelduidelijk
instantie
liet merken lingname totbasis
lijsttrekker benoehij
niet zo erg veel ziet
dat ook
men". Een oorverdovend applaus
in een gesprek met de confessio- en een ontroerde
Den Uyl waren
het gevolg. Bij acclamatie werd
Den Uyl tot lijsttrekker verklaard." '.'

:-

(AP)

liefdesverklaring. aan het adres

van de Par-tij van de Arbeid zou
uitspreken. Voor de houding van
het congres tegenover een dergelijke motie werd de KVPpartijraad van beslissende be-

Van onze parlementaire redactie

60Palestijnen
in
Z.-Libanon

MANILLA

doen als de KVP-partijraad van
september, waarnaar, zeer vaak
werd verwezen, een duidelijke

Dinsdagmorgen om 9 uur begint
op de parterre de 'verkoop van
deze 2 grote tubes
Prodent tand-

449
I-|

pata

voor
-.

Géén tel. of schrift, best.

;

'

-

staatsbedrijf'; der. artillerie-in-

richtingen naar. een NV te verdedigen. „Dit uiteraard onder het
voorbehoud dat, de Kamer een
debat nog nodig vindt", aldus De

Koster.'
Hij liet duidelijk merken dat
volgens hem geen sprake is van
een politiek conflict, omdat hij

alleen de primaire verantwoordelijkheid draagt voor de reorganisatie ,van de departementstdp.
Volgens hem is die reorganisatie

dermate
juist zou

wezenlijk dat het onzijn geweest'dit niet :te

DE KOSTER

vermelden in de toelichting op
de defensiebegroting, zoals ARfractieleider Aantjes suggereerde. De Koster ontkende een afspraak met Van Es te hebben
over handhaving van de verticale defehsiestructuur ..gedurende
de hele kabinetsperiode.
Tot de verkiezingen wil de minister zelf de taken van de
staatssecretaris op zich nemen.
„Hoewel dat niet gemakkelijk
zal vallen, want Van Es was een
harde werker en ik spreek eerbied uit voor zijn voortreffelijke

'

staat van dienst".

De Koster, zei ten slotte niet
te verwachten dat enkele hoge
officieren' het voorbeeld van

Van Es zullen volgen. „Dan was
het al lang gebeurd".

Bovenlucht koud...buien
Het afgelopen weekend hebben kleine depressies in WestEuropa de bloemetjes buiten
gezet. Zij brachten plaatselijk
zware plensbuien die I hier en
daar vergezeld gingen van hagel en onweer. Enkele stations
in het noordoosten rapporteerden neerslaghoeveelheden
van 22 tot 25 mm.
,—
——
— weer zo van slag
Dat het
was, verwondert niet wanneer
wij kijken naar de temperaturen inde bovenlucht: Op
5Vs km. boven De Bilt werd
an

—1

..

-

T^

min' 25 "graden
op

geregistreerd,
7 km hoogte min 36 graden.

Het is curieus te weten,' dat
in Groenland de bovenlucht
hier en daar zelfs minder koud

was dan boven de Bilt. Wat de
vooruitzichten betreft: we zijn
nog niet helemaal gerust. Een
koude put in de bovenlucht
raak je niet zomaar kwijt en

dan zien -wij ook vandaag nu
er opnieuw plaatselijke buien
vallen en de temperaturen
aan de lage kant blijven: 12
tot 14 graden Celsius.
De mogelijkheid bestaat dat
het weer morgen iets minder
onbestendig zal zijn mét ruimte voor meer zonnenschijn,
maar over het geheel genomen wijzen de tekenen nóg
niet in de richting van standvastig nazomerweer met ho-

'

..

gere temperaturen.

In vrijwel geheel West-Europa en ook in'. Scandinavië
vertonen de barometers een
langzaam dalende lijn. De
hoogste luchtdruk' wordt nog
altijd in het zeegebied ten
westen van lerland aangetroffen t.w. 1033.;millibar.. De
luchtdruk in | Rotterdam vanmorgen 9 uur : -1021" millibar

.

(766 mm.),

tendens dalend.
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HET VRIJE VOLK

ONDANKS TARIEFSVERHOGING:

Veel ernst

e
n
v
eel
knopen bij

RET-verliezen

bijna zeventig
-

ROTTERDAM Het tekort van de RET wordt
in dë begroting van de gemeente Rotterdam voor
1973 geraamd op 69,4 miljoen. Hierbij is gerekend met een tariefsverhoging die 3,6 miljoen opbrengt. Ook is er een bedrag van 8,6
miljoen in verdisconteerd als rijksbijdrage voor
de metrolijn Centraal Station-Zuidplein en 9,5
miljoen als rijksbijdrage in de exploitatie van het
openbaar vervoer. Het college van B. en W. verwacht dat deze bijdrage voor 1973 toch nog iets

’

’ ’
’

Het college stelt voorts vast
dat de legesopbrengsten dalen

door vermindering van de paspoortafgifte en het aantal huwelijken. Het laatste is een gevolg
van het feit dat men kan trouwen in een andere gemeente dan
de woonplaats.
Naar de mening van B. en W.
blijft de verplichte bijdrage van
Rotterdam aan Rijnmond (70 procent van de totale kosten) „ex-

,

plosief stijgen."

De politiebegroting is niet sluitend. Het nadelig saldo bedraagt
2,2 miljoen en wordt veroorzaakt door de kosten voor verkeerslichten die niet door het
rijk worden gedekt. Het hogere
nadelig saldo van de brandweer
van 1,7 miljoen wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen. Salarismaatregelen zijn ook

’

’

de oorzaak van een

stijging

van

de uitgaven van eerste 'hulp bij
ongelukken.
Bijna hetzelfde
geldt voor het nadelig saldo van
de Reinigingsdienst (’ 7,9 miljoen meer). Voor kunstzaken be4,5
draagt de uitgavenstijging
miljoen, waarvan
2,1 miljoen
voor rekening komt van de mu-

m'iinljoen 73

Daar zaten ze weer op de gouden stoeltjes: Charlotte
Kohier, Mary Dresselhuijs, Conny Stuart, om er een baar
te noemen. Bekende vrouwen die jaar in jaar uit geen
modeshow van Max Heijmans zullen overslaan. Max lijkt
ook alleen maar voor dit genre vrouwen kleren te bedenken. Klassieke, voorzichtige jurken, jassen èn pakken, in
de kleuren zwart, bruin, wit en grijs en als enige opvallende kleur dit keer violet. Bijna al zijn jurken (zoals altijd
de mooiste van zijn collectie) zijn in deze kleur en hij g a£
zijn collectie dan ook de naam: „Le violet de Paris".

Reserves slinken
(Van

een onzer verslaggevers)

—

ROTTERDAM
De gemeente Rotterdam raakt door
haar reserves heen. Er :is
voor dekking van het geraamde begrotingstekort van
1973 nog 40 miljoen gulden
beschikbaar. Dat is ruim 53
miljoen gulden te weinig. Als
resultaten van 1972 en 1973
niet aanmerkelijk zullen meevallen, zal daarmee een situatie zijn bereikt die Rotterdam ook kende in een aantal
jaren na de oorlog.
De reserve waarmee de
gemeente Rotterdam de jaar-

Van Max zijn geen buitensporige lijnen te verwachten,

geen uitschieters, geen uitbundige, vrolijke ideeën. Zijn collectie is deze keer gedrenkt in
ernst en: teveel knopen. Overdreven veel knopen zonder enig
nut dan alleen een pak of. jurk
te „versieren" voor mijn gevoel
eerder té „ontsieren". Veel

lijkse

tekort (sinds 1965) teniet doet, bedroeg op 1 ja133,3 milnuari 1971. nog
joen. Daar kwam later nog
7,2 miljoen bij wegens rijks-.
uitkeringen over reeds afgesloten dienstjaren. In 1971
werd een nadelig saldo van
43,5 miljoen geboekt en
over dit jaar wordt een nadelig saldo van
57,— miljoen verwacht. Vandaar het
overschot van 40, miljoen
dat niet toereikend zal zijn

’

’
’

’

doorgestikte naden, bontkragen,

ceintuurs op de plaats waar de
taille gewoonlijk zit. Veel bonthoeden, turbans, lakleren ceintuurs, lange parelkettingen.;

’—

dekken.

’

De bijstandsuitkeringen stijgen
109,6 miljoen in 1972 naar
157,— miljoen in 1973. Deze
toeneming met bijna 45 procent
is onder meer het gevolg van
werkloosheid, de aanpassing van
de uitkeringen aan het minimumloon en de sterk stijgende
prijzen van verzorgingstehuizen

’ ’

van

.

BIJ DE

:

en medische

■

’

-

LINKS:r Uit "de "herfsteh,,wintercollectie,'.. van
Edgar Vos is deze c/iemisier van zwarte wollen crêpé : geïncrüstreerd
met groene wollen, crêpey
rechts op de foto
de soort jurkmaar nu ingezet niet oranje en witte
wollen crêpe. 77 '■ '.<'■'"

goed in te voeren. Dat zou op 1 januari 1975 moeten ge-

beuren.

Maar het verzamelen van gegevens over oppervlakte en
aard van woningen, gebouwen, grote tuinen en bedrijfsterreinen blijkt zeer tijdrovend te zijn. Toch hebben de ambtenaren die de operatie voorbereiden „de moed nog niet geheel opgegeven", schrijft wethouder van Financiën drs. J.
Reehorst in zijn begrotingsbrief.

—

ROTTERDAM
Gedurende
de eerste zeven maanden van dit
jaar hebben 8500 Rotterdammers
hun stad verlaten om elders te
gaan wonen. Dit is r oijna evenveel als in het hele jaar 1971,

toen er 8900 vertrokken.
Volgens de wethouder J. Reehorst van financiën, die dit vanmorgen meedeelde, zal het totaal dit jaar de 12.000 tot 13.000
halen. Nu heeft Rotterdam nog
ongeveer 661.000 inwoners. In
1967 waren het er nog bijna
724.000.
.';
De meesten die de stad verlaten hebben, zijn in de grensgemeenten in het Rijnmondgebied

..

gaan

wonen.

ziektekosten
onze soc.-econ. redactie)

—

WaarschijnROTTERDAM
lijk nog deze maand komen de
drie vakcentrales met een rapport over de mogelijkheid om te
komen tot een algemene volks-

verzekering ziektekosten. Dit
meldt het NKV-orgaan Ruim
Zicht.
In het rapport zal de opvatting van de vakcentrales worden
uitgewerkt, dat er voor iedereen, ongeacht de financiële positie, gelijke kansen in de gezondheidszorg worden gecreëerd.
In hun actieprogram hebben de
vakcentrales al gepleit voor een
verplichte volksverzekering, die
een dergelijke gelijkschakeling
waarborgt.

Van de opcentenheffing op de

grond- en personele belasting
gaat een deel naar het rijk, rond
acht miljoen gulden. Ook dat zal

Vandaar de haast die wethouder'
Reehorst en zijn collega's in andere gemeenten hebben.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de regering
gevraagd 'of dë opcenten voor
hét rijk al overgeheveld zouden
kunnen worden naar de gemeentekas. Alleen praktische bezwaren maken het de gemeenten
immers onmogelijk direct al van
de onroerend-goedbelasting

te

profiteren.

Rapport over
volksverzekering
(Van

onroerend-goedbelasting
De
zal straks de enige gemeentelijke belasting zijn. Grondbelasting, personele belasting (en de
opcentenheffing op beide belastingen), straat- en rioolbelasting
zullen verdwijnen wanneer de
onroerend-goedbelasting wordt
in gevoerd.

verdwijnen. Zonder dat de burgers zwaarder worden belast,
zou de gemeente dus direct al
acht miljoen beter worden van
de belasting op onroerend goed.

..

De regering wil aan dat verzoek niet voldoen. Wanneer Rotterdam 'niet op tijd klaar is met
de voorbereidingen, zal dat nog
eens minstens acht miljoen aan
inkomsten schelen.

Rechter geeft oordeel
over studentenstop
DEN HAAG
tember en 28

Voor de Haagse rechtbank
—oktotber.;
kortgedingen dienen,
een.
zullen' 20 sep-

aantal

waarbij de studentenstop aan de orde komt. De,, president
van de rechtbank zal drie verschillende gevallen te behandelenkrijgen.
De heer G. C. T. van Dorp vindt het onjuist dat zijn zoon
niet'op de'universiteit van diens keuze geplaatst kan worden. Er is namelijk vrije keuze in het vooruitzicht gesteld
aan alle nieuwe studenten die meer dan een 7 1/. gemiddeld
voor hun eindexamen hadden.
C7-'

,Collectieve schuld

bij verkeersramp'
—

De officier
:BREDA (ANP)
van «justitie te Breda, mr. J.
Korsten, vindt. het uit ethisch
oogpunt-rechtvaardiger.te spreken .van een collectieve. schuld

.

verzekeringsmaatschap-

pijen

'

De heer A. de Bruin jr. heeft

de:' staat. gedagvaardigd,
J
zijn

omdat
zoon meer dan 7 /2 gemiddeld* voor zijn eindexamen had
en toch geen plaatsingsbewijs
voor de universiteit kreeg-

-.De.derde dagvaarding is afkgmstig van de heer.W. de Boer,

houden volgens hem het
recht op grond van het procesverbaal ',- een .civielrechtelijke
procedure in te stellen, om te
proberen zo een
van de
aan, de grote verkeersramp bij schade te verhalen deel
op een aanPrinsenbeek. De ramp kostte tal betrokkenen. De maatschapop 25 augustus het leven aan 13 pijen hebben laten weten niet
mensen. Er is kans dat hij in zonder meer aan iedereen een
het geheel geen strafvervolging volledige schadevergoeding. te
zal instellen.
De

■

:

dezelf-

■

ONDER: uit de collectie
Metz & Co: een grijs met.
wit gestreepte blouson
van Emanuélle Khan op
een grijze broek, rechts
een bruin met beige gestreept jasje op een beige
broek.

—

verslaggevers)

jassen, mantelpakken in de stijl

BOVEN: Een tweed mantelpak van Max Heijmans met gëincrustreerde donkere banden.a ld
Chanel. ■

een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM De gemeente Rotterdam zal de grootste
moeite hebben om op tijd de nieuwe belasting op onroerend

een onzer

Ook Max Heijmans ontwerpt
voor de conïectie, merk Plaza,

voorzieningen.

Voor de luchthaven is op-de
begroting een rijksbijdrage opgevoerd van 40 procent in het exploitatieverlies. De begroting van
het Havenbedrijf' vertoont een
nadelig saldo van
140.000,—."

(Van

(Van

Confectie

FOTO'S

Onroerend-goedbelasting bijna
onuitvoerbaar

Weer 8500
Rotterdammers
weggetrokken

Mooie stoffen, dat wel, Heijmans is een meester in het zoeken naar perfecte materialen.
Die hij ook prachtig weet te
combineren: diep ,paars met
warm donkerbruin. Of een
bruinbeige geruite broek met
beige drie kwart jas gevoerd
met de ruit van de broek. Op de
broek een blouse in het bruin
van de ruitstof. Dit keer veel
opgeplooide rokken die de heupen een bol effect geven.

om het geschatte tekort over
93,6 miljoen te
1973 van

’ ’

sea.

Heijmans

*

rector van de christelijke scholengemeenschap Populier in Den
Haag- Hij wil dat zijn 18-jarige
zoon Jaap geplaatst wordt bij
de faculteit de diergeneeskunde
in Utrecht, ofschoon Jaap gemiddeld 7 3/7 voor zijn eindeamen had (dus niet de vereiste

:

waarbij in een oneven aantal
vakken examen wordt. gedaan.
Met,' een oneven aantal vakken
kun je gemiddeld heel moeilijk
een 7Vz krijgen, volgens de heer
De Boer. De candidaat is technisch gezien dus in het nadeel.

Omdat Jaap een nieuwe schoolvorm ; heeft, doorlopen vindt de
heer De Boer dat nu ook de belofte van wijlen minister Cals
(„het is' onmogelk. te 'komen tot
nieuwe schooltype wanneer wij
ook niet daar „aan' rechten ver-

.,

'

binden die' het kinderen mo-

gelijk maken zonder nadelen van
deze nieuwe vormen van onderwijs te: profiteren") moet worden nagekomen." r

: „Het wordt

'

:

'■

tijd,' aldus

De Boer, „dat ze

de heer
in Nederland

beseffen dat'er een tijd gekomen is, waarin we geen vrijheid

van onderwijs meer hebben!" Het
miniserie van onderwijs reageerde met de opmerking dat
Jaap heeft namelijk het zeseen belofte van de heer Cals
jarige Athenaeum doorlopen,
nog 'geen argument voor plaateen experimentele opleiding, sing hoefde te betekenen7%).'.

'

van Chanel: (hij kan haar niet
vergeten, en terecht, alleen
worden die namaak-Chanelpakken wel vervelend) met veel
knopen, jammer genoeg, maar in
prachtige kleurcombinatie. Bijvoorbeeld een rok in een geruite stof met een jasje "in een
streep stof maar in dezelfde
kleuren als de'rok. Of een pakje
waarvan de rok, in een bruin
met beige ruit en het jasje in
een kleinere maar precies dezelfde kleur ruit.
:-.. "'..'.':'.
Af en toe valt hij bar uit de
toon met een dof paars jasje Op
een
broek of met een

"

.

grote, zwart met witgeruitejas.
Enige:,, waaghalzerij-van' Heijmans: de diepe hals-üitsnijdingen:, avondjurken met banden

\

die recht van de schouders naar
lopen en heel wat boezem vrijlaten. Het mooiste in
de-serie avondjurken: een lange
trench-coat van satin duchesse
daaronder eên simpele paarse
jurk met lage rug,, de.jas gevoerd met dezelfde kleur stof
als de jurk. En wat Max betreft
mogen we 's avonds" weer de
lange handschoenen dragen;'

; beneden

Edgar Vos
Ook' bij ontwerper Edgar. Vos
zaten 'ze weer: de bekende vaste klanten zoals Sylvia de Leur,
Tros-omroepster Mary Schuurman. ■',
"X'"'X~:X~-

Ook Edgar Vos deed het rustig aan met deze collectie: rokken keurig op de knie, plooien
plat; jasjes met losse ceintuur,

kleur!

hier en daar een felle
verder veel zwart, bruin, beige
grijs en wit en niet te vergeten,
kleine ruiten zoals zwart met
wit of beige met bruin. Makkelijke kleren,' veel doublé face
stoffen en gebreide manchetten
en tailleboorden aan de wollen blousonsjasjes. Meer rokken dan broeken, veel chemisiers, veel plissé's.
De plooien beginnen vaak op
de heupen zodat vanaf de taille
tot aan de heupen de rok strak
zit en combinaties als camelrok
met wit jasje met camelkraag
en manchetten of zwart geruite
rok met zwart jasje en geruite
kraag en manchetten. Fijne korte jasjes mat wijde rug en grote
kragen. "'. ; ■■;
Nieuw in zijn collectie zijn
de suède jassen, mantelpakken en overgooiers die hij ontwerpt voor Vico Rotterdam en
die door Vico in de handel worden gebracht, zoals grappige
battledresspakken in geel leer.
Ook-voor fabrikant Stibbe ontwerpt hij kleren, in het voorjaar te koop in de verschillende coniectiezaken. Onder meer
in deze collectie gezien een
battledress geruit voorjaarspak.
Voor thuis en voor een avond
uit: lange overhemdjurken en

'

-

:

overgooiers.

In de boetiekafdeling maakt
Vos jurken ert jassen op bestelling en in elke gewenste maat
en kleur, Vanaf 165,
"

Metz & Co

’

—.

De kleren van'het modehuis
Metz & Co. zijn georiënteerd op
de klassieke Engelse mode: rok
op de knie, veel beige, bruin,
grijs en zwart,; veel swaggerj assen, blousóns met geruite
slipovers in dezelfde kleur als
de jas en de rok.
Öf een grqte geruite jas op
een kleine geruite broek in dezelfde kleuren. Voor de avond
zijn er witte wol en mousseline
pakken en lange jurken in ju-

do-stijl, afgezet met zijden tres.

De jassen zijn .mooi en degelijk
met veel wijde mouwen. Met als
..jonge" uitschieters: kleren van
de Parijse ontwerpster Emanuelle Khan en de Engelse Jean
Muir.

7-i'-
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Hengstmengel

fcchts: Annie
imiracht

AAN
PLAK
ZUIL

.

.! :.y-

■

Oude wijken toch
weer op stadhuis
een onzer verslaggevers)
De oude wijken komen toch weer op
ROTTERDAM
voor
wethouder Jettinghoff, met wie ze
Niet
het stadhuis.
in
de Afrikaanderwijk, niet meer wilaugustusdagen
de
na
de
sindsdien
uitgebreide raadsmaar
voor
praten
len
commissie Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting.
(Van

—

—

Daarin zit de ook door de
oude wijken zo verguisde wethouder. Burgemeester Thomassen toegevoegd is de voorzitter. De oude wijken komen
er op uitnodiging van de commissie zelf, als adviseur. In

—

—

Odeon, in het

Oude

heeft het
band zaterdag

— —

Westen,

samenwerkingsver-

weliswaar- na
besloten
gediscussieer
om toch maar twee man richting Coolsingel te sturen. Maar
de boycot van de heer Jettinghoff blijft: „Jettinghoff is voor
ons lucht", „we doen gewoon
enig

alsof

hij

niet'is",Q

er

vonden het
„nogal halfslachtig" om aan tafel te gaan zitten, met iemand
die men eerder als gesprekspartner ,dood" had verklaard.
Als wethouder Jettinghoff op de
commissievergaderingen aan het
Sommige wijken

:

woord komt zullen de twee ad-

—■

*

vïseurs burgemeester Thomassen echter vragen „de wethou-

der onmiddellijk het woord te
ontnemen. We kunnen namelijk
niet met die man praten".

-

Ontevreden is het Samenwerkingsverband Oude Wijken nog
steeds over de maatregelen die.
door het Rotterdamse gemeentebestuur na de „Afrikaanderwijk" tegen de pensions zijn genomen. Een woordvoerster van
de wijk Cool zei: „Ze hebben
ons een lolly toegestopt. De goede pensions worden gesloten,
van de rotste blijven ze af".
Twee werkgroepjes, die de oude
wijken zaterdag instelden zullen
verder acties gaan voorbereiden
tegen huizenexploitant Hendrik
Verboon en een pamflet gaan

■

samenstellen voor de Philipswerknemers. „Daarin willen wij
er op wijzen dat met pensioengelden van arbeiders andere ar-

-.

,

rompt
Np
iet

—

geld!
wég
huis,
betaalWég
d?

ROTTERDAM
Uit een
zojuist bemachtigd .'.-—'
huurkoopcontract van ieen

—

,

van de zeven

Rode Kruis

huizenniaat-

Het Nederlandse Rode Krul»
heeft met het ms. Legnica vanuit Rotterdam meer dan vijf-

schappijtjes van Hendrik
Verboon wordt duidelijk
hoeveelrisico's een aspirantkoper loopt als hij eenmaal
zijn handtekening heeft gezet. De bezitter van bijgaand
contract is een Turkse arbeider' uit Rotterdam?'.die
zich; verplicht heeft om in
de Wapenstraat een tweede
etage-woninkjé te kopen,
voor 32.500. :;-::-;
; Als .sleutelgeld'. heeft hij

'

'

beiders elders'in het.'land.wórden-uitgebuit". Welke vorm van
demonstraties de heer H. Verboon te wachten, staat, is nog
niet helemaal duidelijk. Sommigen wachten aan „in zijn. tuin
gaan picknicken" of „om het.

"

’

Kankerbestrijding
De collecte voor de Kankerbestrijding, in de week van vier
tot negen september in Rotterdam gehouden, heeft evenals vo-

-

vooraf.nog eerst een bedrag van
5.000
! gulden moeten, storten.
kwartier opbellen".;.
Over;30
(dertig!) jaar kan hij
Van een Philips-boycot is
zich pas eigenaar van de wovoorlopig afgezien. „Drie scheerapparaten en twee broodroosters ning noemen.
De man die'aan huurkoop
aan het eind van de maand min-; (uitgesteld
eigendom via. een
der, daar pak je, zon concern
afbetaling,
waarbij je
soort
van
wijkenvereen
mee",
niet
aldus
pas eigenaar wordt als de allertegenwoordiger „we gaan op eenlaatste cent is betaald) begint
andere toer". Het samenwerkingsverband is ook van plan heeft j nog minder rechten dan
andere makelaars „die handelen een gewone huurder. Zo meldt
in deze troep", aan te,pakken. artikel 12 uit het contract bv.
de koper die de 'maandelijkse
Verder willen ze zich, als sabetaliiigen.
niet prompt op de
stadsdelen,
menwerkende
onderverschijndag voldoet', onmidelling-ook sterker, maken. Donlijk alle verdere rechten op z'n
derdag zal het samenwerkingsmet
het
Aktiehuis verliest. De heer Hendrik
verband daartoe
zich daarin
komité Pro-Gastarbeider gaan Verboon machtigt
praten. AKPG-aanvoerster Nel zelf om het huisje van de ietSoetens' heeft zich van de oude wat late betaler weer af te newijken gedistantieerd, sinds de men, waarbij het reeds gestorte
geld automatisch aan. hem vergebeurtenissen in de oude wijken. Met de Stichting Hulp Aan beurd verklaard wordt.
De koper, miisschien nog wel
Buitenlandse Werknemers, die
jaren verwijderd van het eige-'
ook in het samenwerkingsverband van de wijken zit, ligt Pro- naarschap, zo staat in'.' andere
artikelen, is verplicht vanaf het
Gastarbeider al sinds de oprichbegin ook alle andere kosten
ting van dit orgaan in de knoop.

.

tienduizend potten, kindervoeding en duizend moltondekens
naar Dar es Salaam in Tanzania
gestuurd. De goederen zijn bedoeld als hulpverlening voor
vluchtelingen
uit Boeroendi.
waarvan er zich twintigduizend
in Tanzania bevinden.

;

■

.

rig

. .

verslaggevers)

Eind dit

jaar zal Zuid-Holland bijna vijftig sporthallen rijk zijn. Mr. M.

Vrolijk, commissaris van de koningin in deze provincie, maakte
dit zaterdag bekend tijdens de
officiële opening van het nieu-

we

overdekte .sportcentrum

(sporthal èn zwembad)' aan de
Sportlaan te Ridderkerk.
De heer Vrolijk herinnerde
eraan dat ruim zes jaar geleden,
toen hij nog minister van CRM
was, er in Zuid-Holland nog
maar twee sporthallen - waren.

.'"

Ondanks de enorme uitbreiding
van het aantal hallen in:de af-

gelopen jaren, noemde!- hij:' deprovincie Zuid-Holland in .'dit
opzicht landelijk -gezien: „een
achtergebleven gebied".. l " '.

.

:

.-

,

:

''

.
voor

zwaar beschadigd
een botsing, pp
de kruising van de
Langenhorst-Kijenburg' in i Rotterdam.

.

bestuurd,door de
27-jarige H. A.
Rietveld van de

op
geparkeerde doktersauto. f'i
De heer Rietveld
moest met hoofd-:
letsel naar het Cla-

'

—

De twintigROTTERDAM
jarige Finse zeeman Penanen is
dit weekeinde op de 's Gravendij kwal geschept door een personenauto. Hij werd met ern-

raziekenhuis wor;
.den; gebracht.

Dë oorzaak van
Het ongeval';-'■ was
het- niet -. verlenen

stig

hoofdletsel en een

tuele

getuigen

van het

-

I.l

■''

Bromfietser
geschept

'

ROTTERDAM =| Ongeveer 30
meter werd de 47-iarige havencontroleur A„ de Roon uit Ridderkerk zaterdag: op de'kruising Charloise Lagedijk-Groene
Kruisweg ria eert botsing meegesleurd door een 'auto. De man
*as met zijn brommer door de
Wagen geschept en daarbü met
zijn hoofd door de voorruit geslagen. Met- een hersenschudding en een gebroken: linkerden werd hij naar het St.-

"laraziekenhuis

gebracht.

Juwelierszaak
geplunderd

—

Terwijl de eigevakantie was, hebben
"'even in de afgelopen dagen
ew juwelierszaak aan de Nasin Bussurn geplunderd.
e eigenaar is onbereikbaar; hij
heeft geen vakantieadres achter

BUSSUM

naar met

:

Maten.

.

:

Rijsoord.

"

houdt dinsdag 19 september'in
het Beursgebouw aan de Meent
een ledenvergadering. Aanvang
acht uur.

Bridgen

■

In het wijkgebouw aan de
Hlètkamp houdt de Bridge-vereniging Zuidwijk dinsdag 19
september een open bridge toernooi voor mensen die niet in
spelen.
verenigingsverband
Deelname is gratis. Inschrijven
bij mevrouw C. de Jong, telefoon 801025.

Wijkaffiches
Prins

Alexanderstad

Het Sociaal Wijkopbouw Orgaan Prins Alexander vergadert
vanavond in het wijkgebouw De
Wissel aan het Marinus Bolkplein 5. Aanvang acht uur 's
avonds. Op de agenda staan on-

dermeer een bijlage over dé discussienota en het instellen van
een discussiegroep toekomstige
bestuurlijke
organisatie van
Rotterdam-Oost.

-

Bospolder-Tussendijken

wijkcomite
Het. voorlopig
Bospolder-Tussendijken, vergar
dert dinsdag 19 september in het
gebouw Eigen Haard, Grote Visserijstraat 118. Aanvang acht
uur. Óp de agenda staat bespreking van de nieuwe structuur
van het wijkcomite, bestuurssamenstelling en scholing van de
leden van het wijkcomite.

Burgerlijke stand

' ONDANKS PLENSBUIEN NAAR DE BINNENBAN

in Bolnes en

ongeval

te bellen 143144 toestel 5154.

gerichte invalidesportvereniging

opënlucht-sportcom'plexen

gebro-

ken arm naar hét St.-Franciscusziekenhuis gebracht. De Rotterdamse politie verzoekt even-

voorrang.

Ridderkerk acht; sportrolstoelen
san. i ■'. :,-.- .7.. ■; y'i X
Wethouder M. P. van Koge'enberg kon- ten slotte nog; meedelen, dat- nog dit jaar de; Ridsportaccommodatie
derkerkse
verder-zal worden 'uitgebreid
'■

ter

nationaliteiten.
Simon Levy heeft, ter gelegenheid van de vredesdag, aan
een aantal staatshoofden aangetekende brieven gestuurd met
vrede in de wereld te bevorderen.
"Maar ik heb nog maar
van een enkeling antwoord gekregen", aldus Simon Levy.
8-11.4 pvea machine 21

LageCharloisse
dijk, maakte eeh
spectaculaire.. salto
en belandde boven-

van

Westersingel

gelegenheid van de wereldvrededag. Vanaf een uur 's middags was 't vredescafé gevuld
met mensen van verschillende

Ëen van de auto's,

,

De afdeling Rotterdam van de
postzegelvereniging Philatelica

zondag in zijn Rot-

Rotterdamse.

bij

een.

Philetalica

heeft
van
terdamse vredescafé Shalom ar.
Bleiswijks burgemeester
Krop, voorzitter van het verNederland-Israël, een
bond
tweede boom toegezegd gekregen in het vredeswoud in Jeruzalem.
Dat gebeurde tijdens een
groot feest in Sjaloom aan de

een onzer

'

sen kan de straat bereikbaar

worden gemaakt. Daarvoor kan
men -" telefonisch contact opnemen met de heer J. H. Schijfsma, telefoon 126174.

Simon Le-,

vy

Met een: fakkel stak de heer
Vrolijk vervolgens een '.vuurwerk aan, dat de naam van het
nieuwe sportcomplex onthulde :
De Fakkel. Een van de ?';houwers van het complex,
heer
H. van Spulder, bood de pas op-

wet

BaljuwRuivendwarsstraat,
straat, Hoevestraat, Klein Coolstraat en Spoorsingel. Voor
be;angrijke familiegebeurtenis-

vredeswoud
Jeruzalem
ROTTERDAM —

■verslaggevers) -.■;'.
ROTTERDAM > |
Drie auto's wergisteravond
den

RIDDERKERK

■

om.

bijna
maakt
50 sport- salto
hallen in . .
■—
provincie
:
,
—
een onzer

honderdduizend

,:

Auto

(Van

jaar ruim

Artikel 12 van het huurkoopcontract .<..... gulden opgebracht.
(verzekeringen e.d. voor zijn reScheveningen', de tweede op die
staan te nemen,: om de buitenBuurtfeest
kening te xnemen. Hij verplicht landers maar ook de Nederlanvan de NV 'Verzicht'.
Voor het buurtfeest In het
Met het werkkapitaal van
zich ook 'het verkochte van ge- ders tegen huurkoopte bescherOude Westen op 30 september
noegzaam huisraad te voorzien men". 7 '.-.':».'. ■-. .> V
slechts één miljoen gulden,
kan de organisatie nog medeen te houden', doet de rest ook
He Aktiecomtié. Bloemhof, waarover de zeven nv-tjes bewerkers gebruiken. Elke donschikken, zijn verder aangevolledig op eigen risico, en moet
dat een handleiding vol inforderdagavond komt de vóorbereikocht: de panden Gijsingstraat
ook de notariële akten en rematie heeft klaargemaakt waardingsgroep in Odeon bijeen. In28
26,
34,
36,
Rosenerstraat
gistratierechten zelf betalen.
mee iedere particulier iets telichtingen worden overdag verHulp aan Buigen huurkoop-praktijken kan 38, 40. Beijerlandsestraat 2,
1 De Stichting
strekt in de Buurtwinkel, Gaftenlandse Werknemers, die beginnen vindt dat er met de 4, 6, 8, West-Varkenoordse(361229),
26
feldwarsstraat
gedane onthullingen meteen weg 141 tot en met 153, Zwevindt dat deze manier van groKruiskade, CoólseBuurthuis
ve winsten maken niet langer een eind is gemaakt aan het faderstraat 31, 33, Boudewijnstraat 94 (122035) en Hulp- en
straat 87, 89, 91, 93, Mathenesadviescentrum, Josephstraat 95b
meer door de Nederlandse wet beltje dat buitenlandse werknegedekt mag worden, zal mormers 'zoveel centen' hebben om serdijk 25, 27, 29, 31 en Dirk
(363060). In de avonduren kan
Danestraat 1, 3, 5, 7, 9. Het
genavond bij monde van de heer huizen te. kopen. 'Alles is eimen voor inlichtingen terecht
gendom van, de exploitanten'. geld voor deze huizenhandel is
bij mevrouw Donker, telefoon
Aalders voor de NCRV-camera's van dé actualiteitsenrubriek
Uit '->. het speurwerk van. op tafel gebracht door het Phi243973.
Hier en Nu éen oproep doen aan Bloemhof blijkt dat Hendrik lips-pensioenfonds, aan wie VerVerboon -j- ook huurbaas in boon eens in de drie maanden
Wegenbouw
alle Nederlandse huizenmakelaars.
het systeem van de Crooswijk:"'—"' in - Rotterdam- 10.000 gulden tegen een rente
De afdeling wegenbouw van
huurkoop onmiddellijk te stopZuid in bezit heeft: de panden van 7,5 procent van zijn schuld
gemeente Rotterdam gaat bede
terugbetalen.
pen.'.
..' ;. i '."'":
■:'■'. '. Parelstraat 29', 31,: 33, 35, 37 en moet
ginnen
met het maken van nieuOp 1 maart 1969 is dat de eerWapenstraat 1, Z, 5,,7, 9, 11. De
', De heer Aalders en zijn menwegdekken in de Blommerswe
van
gebeurd.
geld
ste
Het
maal
sen zijn van plan 'alle maatreeerste serie staat op naam van
dijkselaan, Heer Kerstantlaan,
gelen die oiister beschilddng de : NV fFlatbouw Boulevard Philips kwam al eind 1968 los.
Hildegardisstraat, Ruivenstraat,

Tweede boom

Eind '72

(Van

Voor wie ook aanplak'
'ken 'wil: Redactie Hét
-Vrije Volk, Witte de Withstraat: 25, teV 14 74 00,
toestel 152.
O

van het Aktiecomité Bloemhof, dat de Philip's-pensionbal aan het rol-

Met ',' veel regenwater heeft
Hoogvliet zaterdag het tienjarig
bestaan van zijn winkelcentrum
gevierd. De mensen kwamen ondanks de plensbuien toch naar de
Binnenban, waar allerlei kramen
waren opgetrokken. „Het was een
succes" zeggen de organisatoren.
„Ook de stallen die tegen de braderie aanleunden kregen veel bezoek". Die „leuners" waren bijvoorbeeld: padvinders, EHBOmensen en de Stichting Kinderopvang Hoogvliet. Het lekkerste
feest voor de kinderen was natuurlijk het zelf-pannekoeken
bakken.

'

-

Het winkelcentrum toonde het
best dat het na tien jaar nog voor
veel zaken te benutten is toen
de kinderen mochten straattckenen. Want dat bleek te kunnen,
ondanks de plassen: onder de
overkappingen ging het heel best
Hoogtepunten in het tien-jaarfeest van Hoogvliet worden op 2

en 9 oktober verwacht. Dan mogen de klanten naar een feestavond in de Doelen, waar exNOS, nu TROS omroepster Willy
Dobbe heel Hoogvliet ontvangt.

Geboren: G M H van vliet-Hart»lnle
d.C.J. Lagerwaard-Spijkstra d. B.P.
Bennis-van den Bosch d, N. ZwaalKranendonk z, R. Hooljkaas-Plkaar
d, J. Heeg-Vermeulen z, C. van Wlngerden-Gerlang d, F. Karahan-Sahln
d, E. Roodnat-Heemskerk d. A. Duymus-Sahin z, I. van der Burgh-d»
Graaft z, S. Gajadlen-Mahabier d. W.
Bresselaar-Lagendijk z, G.W. Walraven-Verveer d, A.M. de Ruiter-de
Wit z. M.C. Veth-van der Hoogt z.
C.J..PM. Eijkmans-Gorissen d. A.D.
Nijhuis-Sutter d, A.A.M. Martens-de
z, P.W.
Glimmerveen-van
Jager
Strausz-Patings
vereem z, A.W.M.
d, J.M. van den Bulk-Wyatt d, W.J.
z,
iS. Janssen-BergNijdam-Frenaij
man z, M. Kassem Mohamed Hasnany-Messaoud El Hassan d, A.M. van
den Bos-Vroombout d. C.C. Sonneveld-van Reekurn z, A. Beijer-Datema d, H.A. Bijl-Quist d, C.J. KokTanis z, E.G. Norbart-de Vos z.
Overleden! M WE A Schrotder,
E van Drtel,
man v J Chapel 66 jr; A jr;
M G van
Punt 79
vr gehgew m C gehgew
m JA Van
den Huten, vr
den Berg 73 jr; J P den Turk, mah v
M GoedJ Mvan Heemskerk 61 jr;Konijnenkoop, vr gehgew m A J
dijk 88 jr; A J Roepman, ongeh man
37 jr; A S van Luyk, vr gehgew m 1
H H Maaskant,
W Stuiver 75 jr; J GSohukklttg
vr gehgew m L M gehgew 83 jr)
mT P
H c T Driessen. man
Palm 76 jr; K Naaktgeboren, vr gehHageman
jr;
81
A van
gew m J B
den Bogert, man v J de Bruijn 6» jr;
gehgew
man
m C
Graaf,
de
G J
v Cr A
Stout 85 jr ;G Willemsen ,mangehgew
jr;
Remkes,
vr
Nagel 79
C M
Mvan der
m W P Hesse 8 4jr;
Wielen, vr gehuwd gew mPTt van
Herwijnen 82 jr; A U de Leeuw, man
gehgew m J S Wels 81 jr; J S van
Halderen ongeh man 48 jr; B H
Smaal ,man v L Weijers 81 jr; WP
de Jong, vr v M Moutkaan 59 jr; W
J Dam, man val van vlet 51 )t; J
L van der Leer, man v J van 't
zelfde 73 jr; W A Herfst man vH M
Coomans 63 jr; J van der Linde, man;
gehgew m C Meilof 73 jr; H M P
Krol, vrgehgew m J Mvan Hoogen
75 jr; M E Hoeder, vr v P J van Eijk
61 jr; JF de Almeida, ongeh man 35

.

-

jr.

.
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(fZaaiers/VangersTk
telefoon 010-14.74.11*
ft^flillÉliak

.

Bereiken dagelijks 518000 gezinnen.

TeleforischoptegevenvanB.3ouurtot2l.oouur.Annoncesvoor
devolgende dag kunnen wij tot 11 uur 's morgens aannemen. Voor
de maandagkrant tot vrijdag 21.00 uur.
gggjg
Vlaardingen
Schiedam
tel. 010-14.4riH4.74.i1. tel. 010-26.87.98
tel. 010-34.20.70

Rotterdam'

ZAAIERS/VANGERS. Prijs voor de eerste drie regels ’lO,-;
iedere regel meer '’4,-. Bij drie plaatsingen vattMezelfde tekst
binnen één week onder dezelfde rubriek worden slechts 2 plaatsingen berekend. Breedte: 1 kolom. Maximum hoogte: 25 gezette

-

'i^Ê^ÈtW^^

*fi%i gf*|

:

.

Bewijsnummers alleen op aanvraag 35' cent per exemplaar.
Deze prijzen zijn exclusief4% BTW..
Betaling: uitsluitend met gebruikmaking van de accept-girokaart
":
'*
die u wordt toegezonden.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke
aard ook. ontstaan door het niet-, niet tijdig of onjuist plaatsen van

--

. *
'.V ;, i&5-|
S&M 1
?

1

\V

denbarneveltstr. 88,tel.

;

010,>

140222, Hoogvliet Majoraanpad
10. Tel. 010, 161057, Spijkenisse, Rembrandtstr. 119. Tel:
13313. Rozenburg, de
01880
Ruyterstr. 5. TeL 01889 3100.
'■■..
VZI
:
Techn. adviesburo v. Veen
vraagt m. spoed CONSTRUKTEURS op het gebied van dé
piping civel structial en instumentation. InL 01790 8020.
'->■'.-:
■-.-,
VZI
65+-ers opgelet !!! Gevr.

'

SS&lp*
'4^|W^ll

$|p»lllj$l"

518.000*^^^1

Bruto gezinsbereik:

'

VACTURISTE VACTÜREERMACHDME, bij voorkeur hele
dagen beschikbaar, goede honorering. Typ Center, v. Ol-

Bi-BSVDB llllplllëi
11111111111

Fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten ontstaan door
onduidelijk schrift behoeven door de uitgeefster niet te worden

'

-

§WwsïWÊ:

RECELZAAIKRS/REGELVANOERS. Advertenties met eén of
meer groot gezetteregels. Prijs per mm per kolom f 1,75. Breedte:

-

,

jplpjllin'
IPllliÉÉs

iliÉp^ifPs
IslifiiSß
jölM^SlJ

"Voor zo spoedig mogelijk gevraagd KAPSTER. SolL na te.lef. afspraak 241271. Dameskapsalon.- Ni Knoll, Bergweg.
334, R'dam. VZI
charmante
Representatieve
DAME 40+ met goede algemene ontwikkeling, horecapapieren, rijbewijs, engels en
noors sprekend. Ook ruime
ervaring in dames modevak.
'In' beide, branches als bedrijfsleidster werkzaam
weest, zoekt zich leidinggevende functie. .Br. o.nr. D 6804
bur. v.& bl. VZ 1
-~-:Direct gevr. voor DuitsL: allround ELECTROMONTEURS.
Tel. na 20 uur: 010 270054.
■■
VZI
le KAPSTER en kapster gevr.
Breur,. :'.v.'
Kapsalon' J.
Speykstr. 156 (5 min. v.a. CS.),
tel. 010 361709, na 18.00 uur.
01857 1763. VZI
Gevraagd voor direkte uitzending in bedrijf te Pernis een

-

-

.

-

-■

--■

"

|

.

. .777

'

O Personeel '.■'■
Gevraagd voor Duitsland

gevraagd

H*; Stukadoors en

Tel:,010-243788.

:

vloerenleggers"-'-;- 7-'
\

-.' ','

'■'.-'"'■.'■.''.

VZI

;

*/:'-'7V--.Höt'er*Atlaiata'-

Gevr.
MANGELSTERS/PERSTERS/VOUWSTERS.
Ook voor enkele dagen per,,
week; en enige meisjes' ter

|

BEZORGKLACHTEN ROTTERDAM; 147400

opleiding. Wasserij Bogaard,
Sophiastraat 50-52, R'dam, tel.
13.66.18.VZI
"
■-'

.... ,

■

bij
■ Gevr."DAMESKAPSTER
dameskapsalon Noordzij, Pas-

Gevr. een MATROOS voor
motorschip van 950 ton voor
toriedijk 416, Pernis. Tel. 010
vaart R'dam/Bazel, moet
163401. Zaterdagmiddags vrij. ■de
minstens 1 jr. gevaren hebvzi "-,"■■*■■■■..
ben. TeL 01806 352aVZI
Gevr.: meisje van 21 jr. of De Groene Lantaarn, speciaouder als HULP i.d. BEDIElist in verlichting vraagt per'l
NING. TeL 010 366841. VZI
okt. aank. VERKOPER voor
het filiaal Vlietlaan 4,' afd.
Gevr. BUFFETJUFFR. v. ochbuffetjuffr.' v. Moderne VerL TeL 133314 óf
tenddienst■".-.
Dolfijn, 145781. VZ2
avonddienst
Bar

-

..
-

'■

-

en

Nwe. Binnenweg 303, R'dam.
TeL 258489. VZI
Wij vragen met spoed voor
onze werken in Duitsland
CV. MONTEURS, loodgieters,
Wij denkenaan een representatieve verschijning, die ot er een goe- nieuwbouw. schilders, onderde spreekvaardigheid der moderne talen beschikt. Wij bieden een houd schilders, stucadoors,
prettige werkkring in een internationale sfeer. Soll. te richten aan timmerlieden,. behangers.
direktié van Hotel Atlanta, Aert v. Nesstr. 4, R'dam. Tel. 01Ö Hoog loon, goede soc. voorz.
261088. Na 18'
-*'
,VZI TeL 010
"-■■■-.■
.'.
"■;■'-■
"'■
010
374914 of 010
707713.
VZI .■■■"■
Gevr. voor Duitsland MEUGevr. voor direct, voor plaatsen van gastoestellen.en leidingen. BELMAKERS, fabrieksarbeilassers-E
*
TeL:010-139095 na 20.00 u. 124026.
■■"■'■■--. VZI ders, i hulparbeiders,
en C.0., 2 bankwerkers, infrezers,
dak-strumentmakers,
Loyens en Volkmaars
dekkers (biturnen en pannen),
SintLaurensplaats 25,
%.XS-.
fijn timvragen voor het schoonhoudenvan betkantoor in het centrum van sanitairinstallateurs,
merlieden en hoorders. Aanm.
",'-..-■
destad
zaterdag tussen 12 en "18 uur.
Zondag tussen 11 en 13 uur.
Fa. Robo, Van Randwijkweg
9, Beek bij Nijmegen. TeL
08895 2127 of 1381. VZI '.' ?.*
Werktijden maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 10.00uur.
Voor sollicitaties kunt u zich telefonisch wenden tot onze Heer BUFFETJUFFROUW gevr, 2
VZI dgn. werken, 1 dag vrij. ZonMeenderman (teL 144422). ,'.'.'...:.*.".."
Thalia
gesl.
Bar,
dags
Gezin in Hillegersberg vraagt voor direkt een net
Hoogstr. 73, R'dam. TeL
134213. VZI

.-

1 Assistent barkeeper

';

■Së

. -

:

110420.■

Gasfitter en hulp

"

Rotterdam.

'

7

-■ -

:

..-

■

"

Schoonmaakster

-

Dagmeisje
. ~
'''"'"

\

telefoonolo-18.63.69.

VZI

Coffee-shopLaßoca

typisten sociëteit

zoekt voor haarvestigingStadhuisplein

JRA£)gDAAIX

Medewerksters
voor wisselende diensten.

Gevr. nette erv. SERVEERWij denken hierbij aaneen jong,representatief en beschaafd meis- STERS voor Spooky's nachtje.
service. TeL na 14.00 uur 010

-

Gevr.

326303

135932.VZI
NETTE WERKSTER V.
Zon-en feestdagen gesloten.
2 ocht p. w. 't Spinnewiel,
Sollicitaties na telefonische afspraak dinsdagmorgenaan het Stad- .Uteohagestr.
VZI '278590. VZI 244 * 246, 010
huisplein 32, Rotterdam. Tel. 13.31.00.
Bar Milord vraagt voor onmiddelijke indiensttreding beschaafde ’l6O,- netto voor bijzonder
vlotte WINKELJUFFROUW.
en representatieve
Keurslagerij
Munnikhuis,
Vierambachtstraat 111, R'dam.
TeL: 010 236157, na 18.00 u.
-,VZI 01829 3951. VZI
Tel.afspr.nalsuuro.nr. 126202.
gevraagd
.MEUBELMAKER
'bekend met winkelbetimmering. TeL 010 284368. VZI
administratie,
evt.
part-time
(middag) Soll. Gevr. VERKOOPSTER- goede,
voor verkoop en lichte
beloning, gratis bedrijfskle-'
ding, reiskosten vergoeding.
Bakkerij Walraven, Spruytstr.
3. TeL 010 271650.VZI
Witte deWithstraat 77, R'dam. Tel: 010 " 135967.
Op ons gezellig klein kantoor
Schoenmagazijn Fa. G. J. v. d. Hoven, vraagt voor haar filiaal (postorder) is plaats voor een\
bijdehand MEISJE dat vlot
Slinge 548,R'dam.
kan typen, voor werk In de
Verkoopster
showroom. TeL enz. Bij voorkeur enige jaren Mulo. Roti-

.. . .

-

-

■

'

Lady Bartender

- -

Gevr. medewerker(ster)

Boekhandel Hanou

: ■■

-

Gevraagd: ervaren METAALFREZER, metaaldraaier enlasser-bankwerker. Machinefabriek Carmeta 8.V., Ind. De
Bosschen, ; Oud-Beijerland.
TeL 01860 4988. VZI
EEN VANGER/ZAAIER BEREIKT 518.000 GEZINNEN.
Dat is, alléén in Rotterdam
72% van alle inwoners, daar
door is het
ik van een
Vanger/Zaaier vele malen
.GROTER, dan van elk ANDER DAGBLAD en naar verhouding van de GEWELDIGE
OPLAGE nog goedkoper ook.
'3 regels kosten 10,-, elke re-'
,gel meer ’4,-. EN U WEET:
3X plaatsen, 2x betalen. Dus
nu bellen: 010 136380 010
14.74.11.VZI
BUFFETJUFFR. om de dag.
Café de Struis, Struizenburgstr. 9 na 16.00 uur tel.
:
'116829. VZI
Met spoed gevr. NETTE
WERKSTER, hoog loon. SolL
Rest Peking, West Kruiskade
30. TeL 010 364409. VZI
Gevr. een WEEKEND KAPSTER of een voor heel de
week. Dameskapsalon Frans
-Jansen, Schiedamseweg 96,
teL 010
230847. Prettige
■werkkring VZI
Voor direct gevr. 2 DAMES,
een echtpaar of man alleen
voor het schoonhouden van
trappenhuizen, liefst met ervaring. Goed loon. Aanm. teL
010 320696. VZI
_^_

"

-

"

"

’
-

- -

-

-

'■■■

■
BUFFETJUFFEROUW

:

en

leerling voor de avonduren.
De Pub, Westzeedijk 68,
R'dam.
Hotel Ponsen, Stationsweg 7,
Dordrecht TeL 01850
36455
vraagt voor spoedige indiensttreding een café rest. KELNER Zondags gesloten. Soll.
aan de direktie. VZI
'AU-PAIR GIRLS gevr. voor 3
families in Maidstone, 50 km.
ten zuiden van Londen. InL
«X BU-pair, teL M7OO
10227.

-

.

-

-

-

-

77VZ1

.

Aank. en leerl.

Aanm. na tel. afspr. 010 800080.

na, Bergweg 64, R'dam. TeL
243782.VZI

■■

VOORMAN SCHOONMAAK'VZI BEDRIJF i.b.v. rijbewijs BE
goede omgangsvormen, die
METSELAAR en opperlieden zelfst. werk uit kan voeren.
gevr. voor werk' R'dam. Tel. Leeft 25-35 jr. Werkt 7.30 tot'
010 847234 274025.VZI
17 u. Goede beloning. Soll. na
tel.
tel. 010
232991.
Wegens vertrek naar elders, VZI afspr.
hebben wij plaats voor een
accurate
BUFFETJUFSnackbar Eurohap vraagt
FROUW. Aanm. Bodega tt mnl. of vrl. pers. voer. de.
Kaboutertje, Schiedamsedijk nachtdienst. Hoeft geen erva-'
'
ring té hebben. Tel. aanm. 010'
4, TeL 010 129352. VZI
■■< -■-'
-250844. VZI
Gevr. NETTE VERKOOP-

-

.

-

'

-

■
:

.

STERS, prettige werkkring, Gevr.
WERKSTERS
en
hoog loon, bakkerij Lakeveld, SCHOONMAKERS voor;dag
Putsebocht 71, R'dam. TeL: 010 en avonddienst.' Voor enige

-

27244LVZI
Voor direkt gevr. flinke 2e
BEDIENDE in de banketbakkerij Fifis, Jonker Fransstr.
22. Tel. 010 131923. VZI
gevr.
CAFÉ WERKSTER
werkt van 7 14 u. en zondags van 9-12 u. Aanm. tel.
010 234964. VZI
.-.'. ■'
BANDENCENTRUM
vraagt
wegens uitbreiding een BANDENMONTEUR, een stadschauffeur, (rijbewijs BE) en
een servicemonteur (groot rijbewijs). Uw sollicitatie na telefonische afspraak van 16.00
18.00 uur teL 010 26.12.33,
Schietbaanstraat 7, Rotterdam. VZI
:.
■■ I
MAAK GELD m. uw. zakelijk
inzicht Bel nu 01736
2551.
VZI
BUFFETJUFFROUW "gevr. 4
dagen per week. Weekends
gesloten. Aanm. na 17 uur
Bodega La Roulette, Schiedamsevest 146, tel. 010.
129413.VZI
!
RODAGO, R'dam vraagt voor
haar kantoor Dordtselaan 152,
vrL kantoorbediende, kunnende typen. Tel. 010- 843590.
VZI
Gevr. enige nette WERKSTERS, omg. Schiekade. InL
teL 010 222259. VZI
Wij vragen een intelligent
MEISJE voor verkoop gram.platen en voor lichte administr. L. C. Bender N.V., W. de
Witbstr. 32, R'dam. Tel. 138113.

-

-

-

-

.
. .-

■

.
-

-

-

ve

:

'

objecten in het Botlekgebied.
Stuyver Schoonmaakbedrijven
N.V. 's Gravenweg 470, R'dam.
Tel. 010
164138 of 132240.
VZI
'*

-

'

""

A«nk. VERKOOPSTER gevr.
plm. 17 jr. Wij .verkopen ge-zellige dingen op elk gebied.
Mail-O-Pack, Jonker Fransstraat 107, R'dam. TeL: 010
127804.VZI
■" ■*■
ASSISTENTE gevr. voor. filmclub. Tel. 010 258671. VZI .-'

■

'

-

VERKOOPSTERS gevr.. tussen 16 en 20 jr. voor op de
markt, voor Vrijdag en zaterdag. Aanm.: de Pindakoning'
centrum markt hoek Hoogstr.
Binnenrotte of teler*. 288452 of
.".-',.*■
240217. VZI
VERKOOPSTER
Gevr. leert.
en werkster voor 2 middagen
p.w. Brood en Banketbakkerij,

Wolff, Goudserijweg 31-33,
R'dam. Tel. 010 -134357 na
18.00 uur 202307. VZI
*.*■ ■< :-:"*
Gevr. ZELFST. HULP in de
huish. voor .Dinsdag en Vrijdag van, 9 tot 2 uur. Wolff,
Vredeman de Vriesstr. 60,
R'dam. Alexanderpolder. Tel.
010 202307. VZI
AL.STAR. Wij
AL.STAR.
hebben werk voor fabrieksen magazijnkrachten, vorkheftruckchauffeurs,
metselaars, timmerlieden, studenten
rijbewijs
en voor
met groot
babysitters. Ook hebben wij
zeer representatieve functies
vrij. AL.ST.AR., Henegouwerlaan 18b, tel. 010 140232.VZI

*

-

-■■■
- '
-

■

MEDEWERKSTERS

leeft,

plm. 20 jr. Zij die enige admi-

"

nistratieve 'erv.- hebben de
voorkeur. Typen vereist. Soll.
teL of schrift aan Heyerman
bouwmachines B.V. P. H. Wil"lemstraat 55, R'dam. Tel.: 010
229666. VZI
-*"■■■
Gevr. BOEKHOUDKUNDIGE
KRACHT voor
adm.kant
Bersma & Sartorius. Adm. geschiedt m.b.v. computer. Soll.'
na telf.afspr. TeL; 010 -141706.'
Zomerhof-Muys N.V, Beukeisdijk 134-138, Rotterdam,
235120, zoekt
'telefoon 010
ADM. MEDEWERKSTER met
Mulo/Mavo-opleiding. Goed,
kunnende.;--typen.
Leeftijd
18-22 jaar. Sollicitaties aan
bovenstaand adres. VZI
25-gld. PER UUR. Full-of
parttime, auto noodzakelijk.
*
"Tel. 01854 1928. VZI
Bakkerij "DE KORENAAR".
Benthuizerstr." 57, tel. 010
244114 vraagt broodbakkersbediende en een nette winkel
juffrouw, i Voor ! een goede
bakker die bereid is aan ons
prima brood de grootste zorg
'te besteden stellen vrij een'■.
goede beloning in het vooruitzicht VZI
BUFFETJUFFROUW ' gevr.
"Omoniabar, Nwe. Binnenweg
418. TeL 252742. VZI
"

-

-

:

'-'

-

-

'

'

Ongekende

INKOMSTEN.*

Mogelijkheden voor beschaafde dynamische personen. Minimaal 22 jr, geen colportagej
geen kapitaal vereist. Bel GP.
01899
6002 of 01886
4511.
25 gld. per uur. FULL- of
PARTTIME, auto noodzakelijk. Tel. 010 251898. VZI
HULP i.d. HUISH. gezocht
van 8.30 17.00 u. in gezin m:'*
2 schoolg. kind, liefst m. enige erv. Mevr. Uuldriks. Tel.
010 293964. VZI
WEEKEND KAPSTER gevr..
Goed kunnende
opsteken.
Mevr.' Kleingeld, Ebenhaezerstr. 79A, R'dam. Tel. 276509.
VZI
'■

-

-

-

-

-

■
'
B Personeel aangeb.
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.
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:

.

voor

,

,

"

,

.

’

-

"

:

’

-

’

,
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-

:

-

.. ’

,
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■

,

-

■

"

-..

-

'

-.

-

-

.
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tot 2 uur 'snachts een non

-

'

■

-

-

-- -

-

*

■

gramma,

mini-bediening..

..

'

en achterstand inhalen. Inl.
I.M.S. teL 010 254062.VZ2 ■',

*

-

-

B Woningen ruilen

,

"’

Aangeb. woningruil 3 KAMERFL.
135,-; p. mnd. 3e
etage mooi uitzicht op Maas
en zwembad, gasl. -aanw. Rui-,
len voor 3 kamerflat Zalmplaat. J. v. d. Starre, Tarbotstr. 94, Tel. 010
166232.'
VZ4
-.
Aangeb. ruime 4 k. FLAT met
cv. Alex.-P. vrij uitz.; 3e et.
tevens laatste, verd. zonder
lift,'huur 293,50 mcl. cv. +

"

-

-~

"-

-

■

■

-

’

-

,

’

’

'

-

-

- -

-

'

- -

-

.

-

, _

’

.

-

,

.

-

.

-

-

,

' B Vraag en

aangeb.

Aanbod

-

-

'

■

-"

"

Goede en betrouwbare PRIVÉ'
ADRESSEN..
Bel
mevr.
Weijers," Hoogendijk 100, Papendrecht TeL 01850 52431.
VZI6
."

-

-~

*

■

"

.
...
.
.-

geëvenaarde real shows. Onze
sexy girls (terug van vakantie) zorgen voor een onvergetelijke avond. Elke middag
v.a. 3 uur een fijne show.
Prijs ’35, drinks gratis, grote
bar aanw. 's Avonds v.a. 9
uur. Bellevoystr. 78. VZI6

■

.

-

-

R'dam. teL 010 229108. Dag.
geopend, na 18 uur. 208206.
VZ6
■:
H.H. t.k.a. 1 partij HOUTEN
BUREAUS, maat 110 x 60 in 3
uitvoeringen én telefoonzitjes.
Te bevr. Straatweg 64a, Hillegersberg, Rotterdam.
TeL
224297. Vz6
:'
T. k. GASHAARD Bocal
t.e.a.b. Van Kempen, Hoogenwaardstr. 31, R'dam-Overschie. VZ6
Benraad GASKACHEL 8000
calorieën.Pr. ’275. geiser Fasto, 3 mnd. oud ’175. Heinenoordstraat 6,b R'dam-zuid.
VZ6

■

■

''

"

-

-

--

’

’

-

-

-

v.'

’

’5OO,- franco thuis. Dit k a»
alleen Verco

B.V. Groothan.

del,, StraatwegTeL64 Hülegerav

berg R'dam.
224297 aUt
prijzen excL BTW. VZI7

WASAUTOMATËIr
snel en goed,
gespecialiseerd*
in alle merken. Schipper
Schiedamseweg 131, TeL 010
252885. Na 19.00 u. 1495«,
w
VZI7 '■
Speciale
prijzen
REP.,

'

teln,"

SCHRIJFMACHINES,

chines enz..Reeds vanaf f75
Met 1 jaar garantie. Ook zaterdags geopend van 11.00
16.00 uur. Firma B. Ruts, Witte. de Withstraat 15, Rotter.
dam, tel. 010 140644. VZI7
Voor ZACHTBOARD
FONDS wit-, schilder-, b*.
hang- en timmerwerk als bij.'
verd. Tel. 010
166577, bxs.
161325.VZI7
Gratis uw KACHEL' weghalen. Tel. 010 323145. VZI7

.

-

.

.
~PLaI

-

-

"

.

V

;

-■

den. TeL 010

~

.

-

ZIT-SLAAPKA-.
MER, plm.'lo X 4, met cv.Keuken en douche. Geh. vrij,
met kleine overn. Prijs ’250
per mnd. Inl. teL 010 110700
131600 334000. VZI2

-

,

-’

U Kamers

gevr.

Maassluis-W KAMER, cv,
gebr. badk. + keuken. Geen
buitenL ’l3O,- p.m. TeL 01899
8622 tot 14u. VZI3
Verloofd paar vr.' GEM. KAMER in R'dam-C. Liefst met
keuken en douche. t.m. ’175.
TeL 672497. VZI3
Jongeman 23 jr, zoekt i.v.m.
werkzaamh.' en studie in
R'dam met SPOED EEN KAMER met gebr. v. keuken in
centrum of omg. H. J. Slikker,
Berkelstr. 1, Amersfoort TeL
03490 13800. VZI3
Heer, 50-er, kantbed, zoekt
moderne ZIT- SLAAPKAMER met cv, vaste wastafel
en douche-gebruik. Eet buitenshuis. In een nieuwbouwwijk van Rotterdam. Brieven
onder no. D 71403 bur. v.d. bL
VZI3

-

.

—.

showprijs

’495.

-

193906. VZ2I
Onze occasionafdeling heeft
een grote sortering in elektronische ORGELS, accordeons.'
saxofoons, trompetten, contrabassen, vibrafoons, trombones,,

-

-

ACCORpEONLffiFHEBBERS.
de Galanti
accordeon, ■ tevens

In onze show

elektr.
norm. te bespelen. Dit moet U
horen!! Muziekhandel J. P.
v.d. Enden. Tel. 010
193906.

-

drumstellen, orkestappara- VZ2I
.tuur, gitaren etc. Muziekhandel
Vaillantlaan T.k. witte PIANO, z.g.a.n. Inl.
Suiker,
VZ2I
■272-286, Den Haag. Tel. 333387 01857
070. VZ2I
100 L.P. PLATEN 33 toeren,
alle i.g.st. ’250,—. 100 Singles
45 toeren ’65,—. Tel. 070
*
aangeb. .111097 of 652405. VZ2I
MENGPANELEN
LEM.
Hier
GRAM. PLATEN 'TALENzijn geen woorden voor, dit
CURSUSSEN, Frans Duits
Engels
Spaans + Ital. ’35 moet U zien!!!! Muziekhandel
per cursus. TeL 070 111097 of J. P. v.d. Enden. TeL 010,■"". -193906. VZ2I
652405. VZ22
PRIMA PIANO'S te huur
■SCHERMLESSEN»! Scherm(met recht van koop) 17,50.
school Vandervoodt Tel. 010
120801 110616.VZ22
'■■-: '-■" Per maand inkl, onderhoud.
SIMONIS Pianobedrijf. Lange
Wilt u zelf VLIEGEN? Vraag HUleweg 13, Rotterdam. Tel.
dan ml. bij de Nationale 010 r 274301. VZ2I
luchtvaartschool Hilversum
02157 -209, R'dam: 010 .-289535, Schiphol: 020 414795.
Zakenflitsen
Teuge 05760 62552, Middenzeeland: 01196 12528 of 01196 'TRAPPEN STOFFEREN met
12793.VZ22
vinyl v.a. ’125,- met tapijt
’175,-. De Witte Hoek,
ONGEWAPEND GEVECHT,' v.a.'
83a,
Mathenesserdijk
judo, boxen, schermen, cond.R'dam-W. Tel. 010
156868.
en krachttraining, massage, VZI7
-■
pedicure. Delwei Sportleraar,

-

-

B Lessen

-

-

■

'

-

-

--

.

-■

-

-

’

.-

.

-

-

I

ziekhandel J. P. v.d. Enden.
TeL 010 193906.VZ2I

Muziekhandel J. P. v.d. En-

-

Voor direct kL of grote GEM.
KAMER ’35
p.w. Dou+' ’5OTeL 010
che, goede stand.
.■■'■'■
121539. VZI2
T.h. v. BEJAARD echtp. of alleenst., grote zitk. + sLk. m.
w. + k. water, verw. + algeh.
verzorging in erkend bej.pension op de Veluwe, omg. Posbank. Br.o.nr. D 71408 bur.
■
v.d.bLVZI2
Bibl.-ass. 20 jr, z. k. met
KOOKGEL. Huur' tot 150.
Tel. 010 7 112389 van 9 4 u.

-

’

■

''"'

■"'*.'":.

’

-

-

"

- -

Speciale

'

’

;

’l5OO,-

'een grote

.'

’ 'dit '

’

Kom, zie en overtuig U!
Fa. Poppeliers

-

-:

"

Tevens babypiano's

- TeL "

Hele en gedeeltelijke INBOEDELS en alles uit grootmoeders tijd, fabrieksopruimingen. Nog zo weinig, belt u gerust. W. de Haan, Nw. .Binnenweg 322a, R'dam. Tel. 010--230078. VZ 7

18,- alles tegen de scherpst,
prijzen uit voorraad boven de

-

.

;'M'i.f„'

-

Uw oude KACHEL WEG!
010 249332 tot 12 uur en na 4
uur.VZ7 '. ;.

etc.' etc. Kantoorstoelen,
alle'
■soorten
en kleuren vanaf

Tevens grote collectie
nwe. electrónische

-

-

*

’

massief eiken

tafels, stoelen',direktiebureausi
wandmeubek'

’
-■

-

’995,-

-

MEUovergrootmoeders
BELTJES en gebruiksvoorwerpen ook antiek enz. Wij
komen vrijblijvend bij u
thuis. Telef. aanb. 010
272931. VZ7

fora?'
J!

Occasions
Electrónische orgels
tegen weggeefprijzen
>

.

■ Te huur

:

-

kasten; tegen echte groothan'
delsprijzen. Bureaus 150x75 li
notap vanaf ’2OO,- met
ca teak vanaf ’220,- ordn»
kasten 200x100x45 ’lB5,- 4
den .:" dossierkast Triumr*
’240,-: 2 dehge persJtaste»:
’95,- kantinetafels
’45,- :; kantinestoelen vanaf
extra
zwaar 15,-. Verder stalen etc

-

-

-

’

- .

-

.

:

-

-

-

-

DOOD DOOR KOLENDAMP.
U bent al door de tv. gewaarschuwd, wacht niet tot het te
'laat is, als reklame t/m eind
oktober uw kachel schoongemaakt en uw schoorsteen ge;
serv. kosten. Gevr. 3/4 k. veegd voor ’22,50. Erkend STENCILMACH. ’125,-, Reflat/won. huur tot ’220. Inl. Schoorsteenveegbedrijf.'. Hud- kenmach. 150,-, Schrijfmach.
75,-. Tel.' 070
111097 of
van 9.00-17.00 u. TeL: 070
son. TeL 010 257644. VZI6
652405. VZ6
814601. VZ4
■■.
Betrouwbare PRIVE-ADRESSEN door het gehele land. ■PAKKISTEN in div. maten.";
CASTELIJNS
VERHUIZINGEN. Door geheel Europa. R'dam-Z. P. Krugerstraat Regelmatig leverbaar. Fa.
173a. Tel. 010 275861. VZI6
TéL: 01P 297070 808707. VZ4
Driel.TeL.olo MSPH. VX3

’’

,
:

.

■

-

.

,

-

', -

,

’

-

-.

"

-

--

FHJMCLUB Noordschans. Geopend van 1 t/m 23 uur. ledere vrijdag nieuw showpro-

-

bedrijven. Fiskale kwesties.
Balansen, opzet administratie

’

Nieuwe BUREAUS. ÉastS"
tafels.' " rekken, brandvrij

■

'

’v.a..

■

J. v.d. Wal. Tel. 010
138271.
VZI6
■■■■-■ .■:■■-. ■-,■
Middag- en "avondvoorstelling
FILM, striptease, live shows!
Hoge Zand 92, centrum Den
Haag. Tel. 070 118668. VZI6

°

-

.

-.

-

-

Noordschans 36, omg.Schiedamseweg, R'dam. VZI6
aangeb.
Doorlopend
FILMVOOR- H Kamers
borg, wel legitimatie. TeL 010 STELLING in intieme sfeer. T.h. gestoft
KAMER Bx4
R'dam-Z. TeL 010
267126. VZI6
275861. mtr. met gasverw.
en- gebr. v.
■
:
VZI6
Voor veel intieme gezelligkeuken in Kralmgen. ’200,—
PSYCHOp.mnd. TeL 010
heid, FILMS, shows (ook pri- HELDERZIEND
147039, na Zaagmolenstraat 186,R'dam. Tel. 010 280790 en 286234, filiaal
SCOPISTE teL OJO 2Ó7810. U
18.00uur. VZI2
vé) en ons foto-album met ve'
Wilhelm Tellplaats 44, Hoogvliet, tel. 010 162987.
le tientallen dames naar weet advies met resultaat
Contactaj Nwe Binnenweg 175, Mevr.
Horsten,
Aernt KOSTHUIS aangeb. Zalm3 Mnd. gratis les aan huis
111, Rotterd.-14. plaat Hoogvliet Tel. 010
R'dam. Tel. 010
366048 en Bruunstr.
160665.VZI2
VZI6
tot
24
Geopend
366049.
van 9
■
door onze musici.
uur.VZl6
Bel RALE leeskring voor uw Gemeub. le ETAGE t h. te
7j77v;77.
VZ2I
per.
vrij
H'berg met
uitzicht,
AMERICAN BAR,
Heemleesportefeuille. 10 tijdschrifechtp. of 2 daraadssingel 246, open v.a. 16 ten v.a. 1,43. Prima verzorgd half okt- voor
Gemes. Bev. gr. 1-vormige woon- COUNTRYLIEFHEBBERS. ■_"-■« "ORGELLIEFHEBBERS.
uur. Vrij toeg. trefpunt v hos- "met plastic omslagen, Berkelweldige Leslie's ingeb. verzitk.
Aria
sip.
Jumbogitaren
keuken,
douche,
.k.
Grote
280439,
010
tesses, mannequins, fotomose!a'an'"s2.'Tel.
sterker
m. nagalm v.a.
’189.—,
en gasverw. 450. p. mnd. Tel. ’315.—
’325.— ’1.175.—. Muziekhandel J. P.
dellen. VZI6
.* R'dam. R'dam. VZI6
010 226152. VZI2 ■
Muziekhandel J. P. v.d.
’199.—.
Enden. Tel. 010 193906.
GASHAARDEN rein.dienst,
Enden. .Tel. 010 193906. VZ2I
Aangeb. goed KOSTHUIS met v.d.
" .'.■■"*.;
alleen deze maand voor B Vraag en
VZ2I
V^
-*■
■
geh. verzorging, omg. metro’19.50. Uw haard brand"TORENS op onze show. in de
stat Zuid. Tel. 010 -848941. GITAARLIEFHEBBERS.
gevr. VZI2
Aanbod
schoon, twens storingen. Ook
aanbieding 100 W m. 2 kasten
~■'■■
uw schoorsteen wordt desgeGodwin USA elektr. bas en. merk Novanex, zeer profesgevr.
grootmoeders
T.k.
en
geveegd.
wenst
TeL- 010
T.h. in centrum van R'dam sologitaren, ook zonder Frets. sioneel ’1795.— compl. Mu-

-

-

±.

-

:.en-. VERHITte

door /-heel Eurtm
DIENST.
’lO,- j>.u All-in. TeL Mo*
269666. VZI7,
>.- V

. . .-

■

-

'"

Tic. KINDERWAGEN en een
Singer ■/ electr. naaimachine.
TeL 010 136538. VZ6
:
Wij zouden het ér wel in willen pompen, voor SCHRIJF-,
TELen REKENMACHINES
BANKSTELLEN.
Versleten
Reklamètekenaar,
etaleur bekleding geen bezwaar. Uit- eerst kijken bij Aveha. Meer
; zoekt passende WERKKRING sluitend losse kussens. Tel. dan 500 machines in voorraad.
v.a. ’75. 's Zaterdags
i of opdrachten op free lance- 010 278252, na 18.00 uur. Prijzen
geopend. Aveha importeurs,
basis of evt. als verkoper in VZI6
_^__ van kantoormachines, Schiefotozaak. Telf.-010
845523.
EROTICA ver- weg 50. Tel. 248437. Wdam.
jVZ2
-.."'■ ;.-■"*' FILMCLUB
toont films met geluid in een VZ6
_"
boekhouding,
gezellige sfeer, met een gratis
1 VERZORGING
loonadmin. en fiscale zaken. drankje. Steeds de nieuwste Wacht niet tot 1973, bestel nu
.-ZONNESCHERMEN,
achterstanden. films. Zaagmolendrift 16. Tel. uw
Bijwerken
alum. jaloezieën, markiezen,
Adm. bur. v.d. Bilt TeL 01840 010 245759. VZI6
.'■
'.
horren enz. m. grote najaars5193 tot 21.00 uur. VZ2
CLUB THE HOUSE 78 brengt korting. Ook overtrekken van
ADMINISTRATIE PROBLEvanavond een speciaal pro- markiezen. Pegero, zonweMEN? Voor gróte; en kleine gramma bestaande uit 5 'niet- ringfabriek, Kleiweg
160,

,,

-.-

-

PLAFONDS, metsel-, ' tegelen stukadoorwërk en keukens

dags, donderdags en vrijdags
van 7-10 uur 's avonds (zondags gesloten). Ruime par■keermog,, ideale théaterin- j
gang (achterzijde). Korte Haven 2, Schiedam. Attentie:
uitsluitend filmbezoek. Dus
geen relax, bar etc. etc. Wij
verhuren en verkopen ook
films tegen lage prijs. Geen

-

-

.BESTEL-

120 m2+ 70 m2kelderruimte.'
800.— "p. mnd.
Huurprijs
KUNSTSTOF KEUKENS lffl
InL: Zomerhof-Muys N.V,
cm met rvs-blad van ’4lo—
Beukeisdijk 134-138, Rottervoor ’328,—. Wandtegels
rood
dam, teL 010 23.51.20. .VZ9
15 x 15 cm, fabrikaat V. en
B,
le soort van 44 et voor ’0,33Aangeb. droge verwarmde2e soort 'van 35 et voor 0,29)
OPSLAGRUIMTE voor alle
..Diepspoel closet potten,,
soorten schone goederen. Voor
zijn ■de beste.' wij adviseren
korte of langere termijn.' Inl.'
deze diepspoelers al 5 jaar, bij
tel. 01891 2915. VZ 9
ons slechts ’32,—. Wastafel
Op goede stand te Overschie
met spiegel, kranen enz.
t.k. aangeb. WÏNKEL-WOONslechts ’9o,—. Rode plavuizen
HUIS, garage of opslagruimte,
20 x 20 cm. per m2 12,—. Alwinkel evt. te huur. Tel. 010
tijd goedkoper bij
TegelVZ9
..■...372601.
:-■-■■■.:.
handel Jan van Erp, Onderdijkserijweg 237-241, ZwijnIn pacht aangeb. met recht
drecht, tel. 01850
28884,
van koop SNACKBAR, omzet
's maandags gesloten. Ook
,'± ’250.000. Zeer moderne in-,
vestingen in Schijndel, Wansventaris voor ," vakbewkaam
sum (L) en Grevenbicht. VZl7'
echtpaar. Gunstig gelegen
tussen R'dam en Den Haag.
MARKTKOOPLIEDEN. Grote
Over enig kapitaal, beschikuitverkoop! 30-35 duizend
k<-.id. Verdere voorwaarden
grammofoonplaten,
class.
n.o.tk. Br. OJU-.D71469 bur.-'
Langspeel in witte hoezen,
v.d.bI.VZ9
0,25 p. stuk. TeL 020 725353.
VZ 17
Te h. mod. WINKELRUIMTE,
gelegen op le stand in winDoor inruil verkregen "NCR*
kelcentrum te Rozenburg, opp.
Anker en Sweda KASREGIS± 80 m2+ gr. garage. Ruime
TERS met 1 jr. garantie. A. T
parkeergel.heid. Inl. tel. 010"v. Neutegem, Talmastr. 98
-140326. VZ9
■■,--. .'■
R'dam-4.. Tel. 010 289109
01806 5068. VZI7
T.h. of t.k. 60 m2WINKELRUIMTE Jacob Catsstr. 77.
'TEL- en REKENMACHINES.
Nabij Noorder Boulevard.
Aveha heeft de grootste keus
Desgewenst m. boyenwoning.'
en prijzen die altijd meeval-,
Tel. 010 245070. VZ9
.;
..-> r
len. Aveha, kantoormachine
Te huur KANTOORRUIMTE, o.a. Solina, Eminent, Yamaha, Parie, Riha, Thomas, Viscount. import N.V., Schieweg 50'
Rotterdam, teL 248437. VZI7
Noordsingel, hoek Waterin- Met volledige garantie.
genstr. 200 event"' 300 m2. Alles met 2 klavieren en pedalen v.a.
Wij zouden het er wel in wil-(
Voorz. van
verplaatsbare
len pompen, voor schrijf-, tel-;
wanden, vloerbedekking, cv,'
en REKENMACHINES eerst
TJj. verL dubbele beglazing
kijken bij Aveha. Meer dan
enz. Huurpr. ’20.000 per jr.
500 machines in voorraad,.
Klaviersorgels
-1
v.a.
Mook,
InL A.
TeL 010 ' 188309.
Prijzen va 75. !s Zaterdags
VZ9
geopend. Aveha importeurs,
van kantoormachines, Schie-i
Te Berkel en Rodenrijs 870
weg 50, teL 248437. R'dam.
m 2INDUSTRIEGROND è
'VZI7
’22,50 per m2per jr. waarop
280 m 2bedrijfsruimte met
Gevr. hele of gedeelte van INwoonhuis en kantoorruimte.
BOEDEL. TeL 010 275840 en
TeL 01891 3850. VZ9 -,t.'> ;
843548. VZI7
Bedrijven en particulieren
heeft u iets te VERVOEREN,
gevr.
"’12.50- per uur, onverschillig
T. h. gevr. stukje LAND m.
waarheen, ook vrachten voor
ibedrijven
'schuur voor mijn pony. Tel. o.a. Yamaha, Solina, Eminent, Viscount.
die overbelast zijn.
X .■
070 606993 b.g.g. 111141. VZB
Tót 1 ton, met dichte bestelwagen. Knip deze advertentie
Te huur gevr. in R'dam of diuit, bewaar hem voor later.
rekte omgev. een HERENAlle ml. tel. 010 297445. VZI7
.HUIS. Hoge huur en/of achTe koop aangeboden een geterstallig onderhoud geen bekoelde TOONBANK 3 m. en
zwaar. Aanbiedingen: Tel..
sigarettenautomaat Fa, A,
110700. Na 18.00 uur 334000. Inruil en zeer gemakkelijke betaling. Eigen servicedienst door het Vermeyden, Nieuwe BinnenVZB ;
weg 335, Rotterdam. TeL 010
gehele land.
X' :X-: ■
231129. VZ 17

-

-

-

op vertoon ziet u ter kennism.één film voor
1,25. Geldig
voor 1 pers. „Theater Bali" is
elke dag geopend van 12.30-18 uur. Bovendien 'smaan-

t

’-

HELDERZIENDE
ASTROLOOG A. SEELAND. ■■; Piet
assistentes gevr. TeL 010
Heinstraat
Tel.
239050. VZI6 -':>■■■.-.- ",',-■ 070 330747.96, Den Haag.
Bekend van radio
DEENSE FILM ZIEN voor en tv. Persoonlijke adviezen.
Spreekuur van 2 tot 9 uur.
’1.25? Wij hebben ze! De org. Ook
schriftelijk. VZI6 „echte" Deense en. Zweedse
kleurenfilms. Geprojecteerd Voor v O.U. ZACHTBOARD
non-stop. Knip deze adv. uit

'

-:

■
WINKELRUIMTE,

R'dam:

stop STRIP SHOW. Tevens

'op levensgroot scherm. En....

-

TOSHD3A S.M. 130 ’398, Weg. overlijden t.k. v. part.
komplete stereoset met tuner- aan part' PHILIPS KL. T.V.
versterker, FM-midden-korte X 25 K 123, Console model m.
golf, 2x3,5 Watt platenspeler deurtjes. Nauwelijks 1 jr.
en twee boxen. Alléén filiaal gebr. Nw. pr. ’3300,—. Vr.prijs
„Correct",
126599,'
Benthuizerstraat ’lsoo,—.Tel. 010
105, Rotterdam-Noord, tele- uitsl. van 18tot 20 u. VZI9
foon 010 24.53,16. VZI9
TELEVISIEDOKTER
komt
PLATENSPELERS, zonder en vanavond nog, ook kleuren
tv, metr 45 mnd. gar. Tel.
met versterker in alle prijs■.
klassen. Aanbiedingen bijv. 240747. VZI9
Dual H.S. 37 N.N, 2x6 Watt, AKAI AA 6000
klasseversterkompleet met boxen. Catprijs
2 x 60 Watt Zeer goed
580, Correctprijs ’458. Zet ker
getest -in laatste onderzoek.
ééns een plaat op bij Radio’828,—. Correctprijs
TV-Hi-Fi-Video ; „Correct", Catprijs
558,—. Kom eens goed Hi-FiZaagmolenstraat 102-114, Rotstereo horen bij, Radio-TVterdam-Noord, telefoon 010
Hi-fi-Video „Correct", Zaag28.88.13. VZI9
molenstraat 102-114, RotterGRANADA dam-Noord, telefoon 010
BLAUPUNKT
2xlo Watt stereo-radio, kom288813. VZI9
pleet met boxen, noten of witKLEUREN T.V. VERZEKEte uitvoering. Catprijs ’599. RING
voor ’35,- per jr. mcl.
Correctprijs ’399. Radio-TVarbeidsloon en vöorrijkosten,
Hi-Fi-Video „Correct", Zaagalleen bij technisch bureau
molenstraat .102-114, RotterColor R'dam. InL: aan onze
dam-Noord, telefoon 010
klantenservice,. Bergweg 64,
28.88.13. VZI9
teL: 010 671163, R'dam-Zuid
NORDMENDE
CHARLES010 808207. VZI9
TON .N. Flinke transistorradio
Tic.
T.V. grootbeeld,
FMrMidden-Korte en Lange le + aangeb.
2e net, slechts enkele jagolf. Fors geluid. Batterij en ren
oud. TeL 010
334907.
lichtnet Normaal ’239, Cor179. Radio-TV-Hi- VZI9
rectprijs
Fi-Video „Correct", ZaagmoANTENNEDIENST " Rotterlenstraat 102-114, Rotterdam- dam. Laat nu uw le of 2e net
Noord, telefoon 010 28.88.13 antenne plaatsen, le net antenne compl. geplaatst 70. 2e
en nog keuze uit 80 andere
transistorradio's vanaf ’19,50. net antenne compl. geplaatst
70. Ie en 2e net antenne
■,■'„>.■:
VZI9
compl. geplaatst ’135. Te
'KLEURENTELEVISIE, Blau- bevr.: Techn.
bedrijf A.T.D.
punkt Oregon 56 cm, haar- Tel. 010 281699,
scherp en rustig beeld, ’2248, 30, R'dam. VZI9 Schieveenstr.'
af inruil minstens ’5OO, Correctprijs ’1748 met één jaar CORRECT HEEFT WEER
WAT !! Visionet 61 cm televitotale garantie. Radio
TV
Hi-Fi
Video. „Correct", sie met elektrotechnische kanalenkiezer, schuifregelaars
Zaagmolenstraat 102-114, Roten witte kast. Correctprijs
terdam-Noord, telefoon 010
28.88.13. Keus uit 50 modellen ’498.—. Met één jaar totale
Blaupunkt—Correct—garantie.
kleurentelevisie. VZI9
le en 2e NET-ANT. vanaf Radio—TV—Hi—Fi—Video
105 met garantie. TeL 256201. „CORRECT", Zaagmolenstraat
VZI9102-114,
Rotterdam—Noord,
.
Gegar. België ONTVANGST telefoon 010 28.88.13. VZI9
115. Gegar. Duitsland PLAATS ZELF uw le en 2e
ontvangst v.a. ’685. le + 2e net-antenne. Alle materiaal
n.-ant Niet goed niet betalen voorradig v.h. A. v.d. Lee, Ja256201. VZI9
cob Catsstraat 106, tel. 010
T.V. DEFECT? Radio Euro- 244730. VZI9
center, Mathenesserstr. 65, T.V..ANTENNES, compl. gevoor snelle reparatie, indien plaatst v.a. ’lO5. België ontmogelijk' aan huis. Specialist- vangst ’l5O. Zaterdags geop geh. van z.w. en kl. tv. opend voor doe het zelf materep. m. 3 mnd. gar. Dag en riaal. TL balken v.a.
10.
avond serv. TeL 010 158840
Techn. bur. Rijnhart, Woel--■■■■
372180. VZI9 „ wijkstr. 81, tel. 01857 1558 of
010 286534. VZI9
HEEFT UW TV HET BEGEVEN, bel twee-drie-vier-vijf- TV rep. dag. en avond 3 mnd.
zes-zeven. na 5 j. Philips, nu gar. Hooghuis. JerichoL 30A.
rep. aan huis. K & B. BeuJan Kobelstr. 118, R'dam-W.
keisdijk 139.VZI9
TeL 504020bgg 230306. VZI9

D Muziekbeurs

* *

,

.- .

'Te huur a/d Hoogstraat te

Terwijl u koffie drinkt in onze gezellige wachtkamer herstellen wij
uw gebit; perfekt en de prijs zal u beslist meevallen. Ouderen bo_-..■■
vendien 10% korting.'
Tandtechn. Inr.B.T.V. Ie Middellaridstr. 58, R'dam
bij 's GravendijkwaL Te bereiken met tramlijnen 1,9 en 11.
..,:" TELEFOON 010-36.12.61 EN 36.33.16
Spreekuren van 8-17 uur, zaterdags van 9-14 uur.
..' EEN.COMPLEETKUNSTGEBIT IN e'en DAG KLAAR'
■'. ■'■'■ ■"'■'"""
VZI6
'Club Afrodite biedt. u elke CLUB 350. het filmadres. TeL
dag van 2 uur in de middag 010 258671. VZI6 ;

-

-

'VZ9

Üw kunstgebit beschadigd?

■

_

—

..

B Diversen

.
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-

-
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-

,

'

-
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■

"
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■
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:

■

recepties

vergaderingen. Tel. 010
243049. VZ9
,T. h, aangeb; in Cap. a. d. IJssel 4. K. FLAT met overname
en cv. Tel. 010 501071. VZ9
T. h. in centr. van Schiedam,
beg." grond in modern kant.
pand, zeer gesch. voor atelier,
show-room, studio e.d. mcL
aparte gestoft kant ruimte,
"kitchenette en toil. ca. 120 m2.
Dir. te betrekken. InL" V.V.K.
TeL 010- 144605. VZ9:
■;
;T.h. aangeb.' ± 200 m2droge
OPSLAGRUIMTE in de Zout!ziederstr., Rotterdam. Tevens
geschikt...voor winkel en/of
kantoor.'- Overname ’1500,-.
InL 01806 4158.VZ9 .■■*" '.''.
SCHIEDAM winkel met 3
.T.h.
70 ,m 2met opetalages'
slagruimte' in drukke winkelstr. in volksbuurt ’425,- p.
mnd. Tel. 01850 62873. VZ9
Th. ca 50 m2KANTOORRUIMTE in '; R'dam centrum
huur ’865, per, kwartaal.
z.g.a.nwe. kantoor" inventaris
’4950,— Br. o.nr. D 71392 bur.
v.d. bl. VZ9
;.
STALLINGRUIMTE aangeb.
v. auto's aug. Witte de
Withstr. 010 137730 120587.

-'

"

-

«fÜÉÉHB
BTe huur aangeb.

M Woningen\

■

-

-

v.a..

omg..

'

-

.*’

'

-

’

H Woningen aangeb.

-

.

'
-

’

274033 of 845377.VZ16
--* .-'■'
CLUB „ANGELIQUE." In ons
Alle TIMMERWERK, schilluxieus ingericht huis presender- en tegelwerk. TeL "010
teren wij u een daverend
1156657 28425RVZ2
nieuw winterprogramma, met
ondeugende shows van onze
Welke harderij in de.
charmante
medewerksters.
van Arnhem kan ± 20 u. p.w. Die
u tevens amuseren aan
VAKKUNDIGE HULP ge-.
gezellige bar, tevens de
bruiken. Br. o. nr. D ,71429 onze
nieuwste film en geluidsfilms.
bur. v. d. blad. VZ2
Dagelijks
non-stop
van
INDIENEN bezwaarschriften, 's morgens 10.30 tot 5 uur
's middags, 's avonds film met
kwijtschelding,
belastingschulden, BTW, boekhoudin- shows van 9 tot 12.30. Ook
gen. Tel. 010 250999. VZ2
leuk voor zakenrelaties, tevens assistente gevr. Alle
SCHOORSTEENVEGERS Be- drinks gratis. Zondags geslodrijf „Jato" v/h Hoogvliet ten. Jansonjéstr. 33a (zijstr.
thans Ortstr. 7-9, Oss (N. Br.) Middelandstr. TeL
TeL 04120 26677, 26194. TeL -256188, Rotterdam. VZI6010/kosten worden vergoed. VZ2
Voor een goede SPORTMASJ. gehuwde vrouw in bez. van SAGE "Instituut 'Martin", EnP.D./MBA. en S.P.D. 1. heeft gelandlaan 1078,
Haarlemenige dagen p. w. beschikt)., Schalkwijk. TeL 023 338231.
om thuis ADM. WERK 'te Ruime
parkeergelegenheid.
verrichten. Moet wel bezorgd VZI6
-■* ■.-:,
en afgehaald' worden (OmTe koop gevraagd moderne
moord). TeL 010 212163. VZ2

-

8

-■\
Te huur met huurm.' 5-KABEO met kooi en standaard,1
MERWONING, le etage Blij- kooi met tropische vogels. J.
dorp. Te bevr. tel. 010 291509. Kooimans, < Egelantierstraat
VZS '..■..:■"
.:■'■:■ 18b, R'dam. TeL: 010 273693.
Te huur. vrij WOONHUIS te VZ6
Schiedam, Potgietersstr.. 4.
176,80.
Huur per mnd.
Overn. ’9.000 voor echtpaar
of a.s. Samen ouder dan 44 jr.
Feestzaal NIEMAN, R'dam-C.
TeL 04979 540. VZS
bruiloft,

Aangeb.' HUISJE o.d. huurw.
'Aangeb. 2 K. WONING ben. Overn. 3700.—. Te bêvr. br.
in Z. Gevr. grotere. woning. o. nr. D 71461 bur. v.d. bl. VZS
TeL 276027. VZ4 " "■.'.■■ ■>-..
5. K.'WON. in-laan R'damVan, Alphen Verhuizingen, ; noord, overname, waaronder
luxe keuken en geh. stoff.
verpakkingen en opslag meu5.500.- geen buitenlanders.
bels. TeL 010 123014. VZ4 ;-..."
Tel: 010 245676. VZS i
Te huur le' ETAGE 4 KAM.
WON. m. overn. en verg. Tel.
Te huur met vrije vestiging: 010-844842. VZ 5 -' A .'.
luxe 2-, 3- en 5-KAMERPORGemeub. "luxe 3-4' k." FLAT,'
TIEKFLATS, Nansenplaa'ts en R'dam-26, Zomerland.
400
Söderblomplaats, R'dam-Ompjn. TeL 197709. VZS
.:■'.''
moord; Huurprijzen resp",.
Cap; a. d. IJssel
315. 367 en 437, p. mnd.' TJi.'aangeb.
luxe 3/4 k. flat met badk," 9e
mcL service- en-,'verwaret.
Overname
mingsk.' Modelwoning: Söder’3.000. TeL 010
blomplaats 340, Geopend di. 336938. VZS
t/m.za.'l-4 uur en do. 7-9 uur
's avonds. InL Zomerhof-Muys'
'y gevr.
N.V, , Beukeisdijk - 134-138,
Rotterdam, tel.' 010 235120. ' Part..: verpleegster "','■. zoekt
=*" 0., d. *
("■:■.>->"■■■"':■'■■'■:-" ,**-"■ HUISJE
huurw. Enige
Thans ook te Rotterdam-Omovern. geen bezw. Tel. 9-17 u.
moord te huur LUXE EEN010 t 231837. VZ3
■". -■
GEZINSWONINGEN
met "Nette j. man
Joegoslaaf
Nat'
vrije vestiging met CV, badzoekt HUISJE o. d. huurw.'in
kamer, etc. Huurprijzen v.a.
R'dam-Z of evt
H.' P.
’487.50 per maand en '■■-, ca. Hofman,' Maashaven 35a,
29,50,service-kosten. Garages'
R'dam. VZ3
’5O permaand. ml.:- Zomeronder ■de huurw.
ihof-Muys li N.V,' Beukeisdijk HUISJE
134-138, Rotterdam, telefoon gevr. Kleine overn. geen
bezw. Tel. .010 283591. VZ3
010 - 235120. VZS
.'
Te huur gr.'2de VERDIEPING A.S. echtp. zoekt huisje o.d. h.
in KraL met huurmachtiging; i.g.st Ger. overn. geen bezw.
overn. 6500,-. TeL 03404
Brieven onder nr.. D 71406
14020. VZS
bur. v.d. blad of tel. na 18:00 u
*
Te huur aangeb. Iste ETAGE' 010 246278. VZ3
3 k. woning met douche en 3 STUD. Delft zoeken huisje
Amerikaanse eetkeuken. Blijcd.-huurw. kl. overn. g. bezw.
.vend vrij uitzicht Overn. TeL 010 227335. VZ3
7.500. TeL na 19.00 uur 010
Aanst echtp. zoekt HUISJE
.155082. VZ5.': .■■"■■ .--."_'
onder .de HUURW. in nette
huur
met
vrije
vestiging
'Te.
str. R'dam-Zuid. Redelijke
4-KAMERFLATS .te Capelle overn. geen bezw. Tel. 010
a.d. LlsseL ± ’350,— p.mnd. 800465. VZ3
mcl. InL: Zomerhof-Muys'
! gevr. BOERDERIJTJE.
N.V, Beukeisdijk
134-138, Til.
teL 070 606993, b.g.g. 111141.Rotterdam, teL 010 23.51.20. VZ3
, '.■*
VZS '.", *..
"■
p.m. -Gevr. 4 KAM. w. huur tot
450,—
WOONARK t.h.'
zit. kam. 26 m2openh.'3.sl.. ’2OO,- geen verg. aanw. TeL
kam. badkam + lugb, keuken, 010 840275. VZ 3
dakterras 32 m2balcon 8 m2 WONINGEN GEVR, huizen
cv. teL TV ant ligpL centr. ■o.d. huurwaarde en met verR'dam teL 010 " 377979. VZ5' j
gunning, kamers, etages enz.
Vilro, MathenesTiu aangeb. 3 K. WONING Woningburo
seriaan 419. TeL 010 252195.
overname ’2500,— InL 010
VZ3
270438. VZS
.X ' ■ ■■

-- ’
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-
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■

-

uur

-, -

:

Gevraagd: MEDEWERKSTER
voor ons kantoor.- voor de
middaguren. Kantoorervaringvereist Breur"s IJzerhandel,,
Zaagmolendrift 21-25, R'dam,
teL 010
24.06.82
24.40.10.
vzi
■. ■'■"
Voor onze administfatie afd.
vragen wij voor spoedige in-.
diensttreding 2 administratie-

zoekt voor spoedige indiensttreding

,

.

:

.- . . . .
-

BOEKHOUDKUNDIGE
kracht voor enkele dagen p.w.
liefst gepensioneerd Tel. 010
241028 ot 010 180555. VZI .„>■.

-

Aangeb. WONING met verg. 4
kamers le etage' met overn.
verb. kosten geen buitenlanders. K. Volwerk.' Willebror-■
dusstr. 70b. VZ4
:
Aangeb. "' 2 K.';" FLAT, cv.
’230.- p., mnd. mcL Hoogstraat Gevr. 2 of 3 k. woning
(mag oud huis zijn)* hoge
huur .g. bezw. Tel. 010
H7046. VZ4. ;

.

v

'

B

. ’.
,
.
- ..

-

Zelfklevende LETTERS, div.'
kleuren en maten. Frankendaal 46,v R'dam. TeL 010
"
195004. VZI7

SCHRIJF- EN TELMACHINES gerevideerd v.a. ’75,-met gar. Nieuwe koffermach.
voor inter prijzen. Inruil-revisie en reparatie. H.K.S.
Showroom
Kantoormach.
Lambertusstraat 183 bij Oost120677.
zeedijk, tel. 010
R'dam. VZI7
CENTRALE VERWARMINGS.
installaties, ook zelfbouwpak-<:
i ketten va. 1499,-. Vraagt in-

-

'

’

lichtingen aan: Loodgieters*
vérwarmingsbedrijf Jan. M,
Bunschoten, Hilledijk 20Si'
Rotterdam-Z. TeL 010 277496.
VZI7
j__'
SCHRIJFJACHTNES bij Aveha ruim 500 stuks voorradig.
Prijzen vanaf 75 gulden. Ave*'
ha, kantoormachine Import
'N.V, Schieweg 50, Rotterdam*
teL 248437. VZI7
VLOERBEDEKKING nodig?
10 tot 50% echte korting en
gratis gelegd. Financ. mog,'
Vrijblijvend bezoek met sta-,
lenkollektie. InL tel. 010
247184. VZI7

-

..

__

■-

B Auto's en

Motoren te huur

.

___

TÉ HUUR VW's, bouwjaar
'71-72. Fa. Trimp Autover-

huur, échieweg 85c, R'dam,
TeL 010 240127, filiaal Slinge
232, R'adam-Zuid, tel. 010 "

-

'804380. VZIB

VWÏ

ZELF

VERHUIZEN.

dag of

avond.'Nu nwe Ford

bestel, gesloten of open laadbak, 9 p.-busjes. Ook voor Sj

Transit Wolders Autover-,
huur, Bellevoysstr. 47, teL(

-

250036 232318. VZIB
OPELS KADETT, VW-busjes
en kevers. „De Globe", Meekrapstraat 44b (bij Zuidplein),
teL 010 846332. VZIB
TRIO AUTOVERHUUR. 'Nu'

__

-

winterprijzen. Rauwenhoffstr.
37. Tel. 010 252819. VZIB
KLEINE EN GROTE PERS.
Adamshofstr. 117, R'dam-I^ra- 'Centrale -* VERWARMING AUTO'S v. 1972, bestelauto's
reeds v.a.
1595 (zelfbouw ’2O,- p.d. 100 km. vrij. Noordlingen. VZ22
Geïnstalleerd v.a. zij, Rent-a-Car, AelbrechtsK.
ZWEMONDERWIJS v.a. 2 jr. pakket).De Witte
Hoek, Mathe- 59, tel. 010 253746. VZIB _■
tot _■ 70 jr. (beperkte plaat- "’2495.
83a, R'dam-West.
KOSTER verhuurt
Privé of in nesserdijk
singsmog.).
TeL 010 156868. Na 18.00 uur GARAGE
nieuwe V.W. bus en bestel,
groepsverband. Delwel Sport146301.
VZI7
'Opel
Kadett Citroen G.S. en
leraar. Tel. 010 358060. VZ22
GEISERS, Fasto gei- Dyane vanaf ’22,- per dag
VaUlant
LOMBARVarnor-rijschool
sers met 20 tot 40% korting. (mcL B.T.W. en 100 km vrij).
DIJEN, 10 lessen in VW De
Witte Hoek, Mathenesser- Grote Markt 18, Rotterdam117,50. TeL 197330. VZ22
dijk 83a, R'dam-West. TeL 010 Centrum. TeL 010
156868. Na 18.00 uur. VZI7
TALENPRAKTICUM R'dam,:
cursussen Frans, Duits, En- Laat uw huis vakkundig
O
en
gels, Spaans enz. voor begin- WITTEN en SCHILDEREN,
EDDY GEBELD. Uw T.V. in ners en gevorderden. Neder- binnen en buiten,' direct ge,Desk. en betr. adres DUREX
een wip hersteld. Tel. 010
lands voor buitenlanders, vol- holpen. Fa. Groeneweg, LisConsep. ambassador etc. Pr-*
8.- &?
gens de nieuwste methode. straat 44, tel. 010
289653. Av. ser. 252393. VZI9
285416. pakket monsters
Volkomen individuele behan- VZ 17
306791. Mag.: Pax W. »
.::.''.'.
,'
"'■■■:..'
repareren
SPECIALISTEN i.b.
'■'
Withstr. 72, tel. 010
138319.
deling. U bepaalt uw eigen
v. radio tv. gram. ban'VERWARMING.'
VZ3B
aanvangsdatum,
_C-.'i
lesuur
en
'CENTRALE
dree
stereo—install.
anhoeveelheid leerstof.
Vraag inlichtingen bij Van GRATIS blad-bij FROMIÖ
tenne en huish. app. Vooraf onder toezicht van een Studie Meurs & Co., 8.V., St. Agaleraar.
condooms. 24 st. ’12,50, B»
prijsopgave zonder extra koskomen er weer thastraat 19, Rotterdam. Tel.
1384, Hollandia. Box »'
ten + bovendien 3 mnd. gar. Binnenkort
enige cabines beschikbaar. 010 672266. VZI7
Heemstede. Konink. S»^
op alle rep. Ruiter, Wolph.tijdig uw cabine Gevr. DRAAIWERK of appaLidSPHAVZ3B
bocht 35. Tel. 010 294359 en Reserveer
r
voor het winterseizoen. Reser- ratenbouw. Br. o.nr. D 71339
01864 2144. VZI9
GRATIS prijscourant waan*
vering per telefoon is mogeBur. v. d. bl. VZI7
een enorme sortering CO«i
Neem vaklui le en 2e net lijk.
Villapark
Inl.
4,
DOOMS en SPECIALTTH
ANTENNE v.a. 105. Volledig R'dam-N. Tel. 010
224340, Specialist in ZACHTBOARDTEN. Hoge kortingen *AK"'
geplaatst, ■1. jaar gar. Fa. b.g.g. 182501. Vestigingen te PLAFONDS en betimmerinPostbus 503 Dordrecht VZJ»
gen. Tel. 010 236563. VZI7
Utrecht en Arnhem. VZ22'
RJV.S., teL 010 257038. VZI9
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Defresneprijs voor

Door ARTHUR PROVOOST

„Zappa

wel op zijn
hoogtepunt", ze de lifter-die
ik vanuit Den Haag mee terugnam naar Rotterdam.,;Je
kunt echt aan hem zien dat
dit het einde voor hem is."
Als je goed keek koa je
dat er inderdaad. uithalen.
Zappa vertoonde zijn meest
stralende lach, maakte grappen en gaf drie toegiften in

enzo

SHOW

.. .

ROTTERDAM

—

Henk van

:

,„., wanneer

U zegt dat het
schering en inslag is bij Ter

Meulen merk-foundation te kopen voor een prijsje dat ver beneden .de normale adviesprijs"

7.vu7

Lang»

stretch.beha

met

blijft gevaarlijk

vorm-

vaste net-nylon cups met luxe
fantasie garnering .en geheel

stretch elastomeer panden. Dei! beha met een sublieme pasvorm en een goede afwerking
koopt U, in A-B en C cup (80
l/m 95), niet voor f 16,95 maar
mor nog géén zes gulden.

De meningen liepen uiteen
kortom. Maar dat lag niet aan
Frank Zappa.

Voordat;hij gis-

teravond met zijn twintig riot
Rats van start ging had hij al
gewaarschuwd dat er niet gezongen zou worden. En toen

het verhoginkje ophinkte en
met een echt dirigeerstokje aan
het werk sloeg, werd al snel;
duidelijk dat dit concert weinig
meer te maken had met'het
Mothers. of Invention-reperDe muziek, die Zappa nu
maakt kan het best omschreven
worden ? als symfonische. rock
(symfo-rock in, de wandeling),
Het - zijn roek-composities die
worden overgoten met een brij
van blazers. De elektrische instrumenten (orgel, gitaar) die
vroeger zo belangrijk waren bij
de Mothers, kwamen er nauwelijks aan te pas. Het koper daarentegen schetterde zoals nimmer tevoren bijeen pop-concert. Zappa zelf voegde daar af
en toe en scheut gitaar aan toe,
maar bepaalde zich hoofdzake-

tijdindeling

Moeilijke muziek die echter
door niemand anders geproduceerd kan worden. En ook dit
zal nog wel niet j het creatieve
einde van Zappa zijn. lemand'
die in zeven jaar tijdszon invloed kan uitoefenen op de tegenwoordige muziek blijft gevaarlijk. En het leven begint
pas bij. de veertig; een leeftijd
die Zappa nog niet heeft be-

"

-

■
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nodig

'X-

voor
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petstuk
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Géén tel. of schrift, best.

kunstredactie)

—

„Duitse les" helder
jaar
Twee
heeft de
NOS een serie
portretten uitgezonden van
„kunstenaars die in belangrijke mate vorm hebben gegeven aan het culturele klimaat in Nederland". Die serie (waarin oudere tot zeer
oude kunstenaars de hoofdrol hadden, omdat het duidelijk is dat je er èen leven
voor nodig hebt om je aldus
te bewijzen) werd uitgezonden onder de verzameltitel
„Onvergetelijken".
Gisteren werd-de serie in
het nieuwe seizoen voortgezet met de componist Hendrik Andriessen in de hoofdrol. Maar tot mijn verbazing werd hij geportretteerd onder de titel „Markant". Hoe nu, zijn Andriessen en de kunstenaars die
lang

*

de komende tijd aan bod komen niet onvergetelijk meer,
alleen maar markant? Ik zou
dat niet pikken; als de NOS
't de heer Max Appelboom
mij zou willen strikken, zou
ik erop staan dat ik óók tot
de onvergetelijken werd gerekend.
Ik heb van het : portret
van Andriessen maar. flarden
gezien, onvoldoende voor een
afgewogen oordeel, voldoende om te zien dat het minder een gesprek mét dan
wel een monoloog van de
musicus was. En waarschijnlijk heb ik ook het aardig»te deel niet gemist, namelijk het gedeelte waarin Andriessen's ook al musicerende zoons Jurriaan en Louis
een oordeel over hun vader
gaven, als musicus en als
'.
vader.
Het overheersende deel
van mijn aandacht op hetzelfde tijdstip werd in be-

.

.,

.

slag genomen door het Duitse tv-spel' „Duitse les", naar
een roman van' Siegfried
Lenz. Het was nog maar het
eerste deel, want het slot
kunnen we pas woensdag tegemoet zien, als de NCRV
Weer zendtijd heeft. Het geheel duurt bijna vier uur,
dus het is onmogelijk om
het op één. avond uit te zen-

Maar toch bevalt het me

—

ROTTERDAM —'". Koningin
Juliana heeft vrijdagavond
geheel onverwacht
de musical En nu naar.bed van Annie
M. G. Schmidt en Harry.Bannink in deRotterdamse Schouwburg bezocht. De koningin werd
vergezeld door een hofdame.

.

helemaal niet dat bijvoorbeeld het laatste half jaar
pak-weg een tien è vijftien

tv-spelen zijn uitgezonden
die op die manier gesplitst
waren. Vooral in het Nederlandse systeem, waarin de
omroep die het uitzendt er
een paar dagen overheen
moet laten gaan" voordat hij
weer aan "de beurt is, is dat

een onaangename handicap.
Maar ja, als het alternatief,
zou zijn dat we anders in
Nederland een goed tot zeer
goed spel. als „Duitse les"
niet te zien zouden krijgen,
dan geef ik me gewonnen.
„Duitse les" was geworteld in 'de oorlog, (de Tweede Wereldoorlog om precies
te zijn). Dat wekt nauwelijks
verbazing want die periode
is dé 'inspiratiebron -" voor'
Duitse schrijvers en de Duit-

.

se tv. Maar het

betrekkelijk

uitzonderlijke was, dat het

kernthema nu eens niet werd
opgehangen aan belangrijke
figuren of gebeurtenissen
maar aan het zogenaamde
„gewone leven". Het leven
in een klein Noord-Duits
plaatsje waar vrijwel alleen
de echo's van de oorlog -te
horen zijn, maar waar het
leven natuurlijk wel in .het
teken daarvan, staat. .>:;■- ",
De schildering van het leven van de mensen daar, dat

'

doorgaat droeg al
bij tot het niveau van

gewoon

veel

het tv-spel. Maar minstens
zo sterk wa.s de uitwerking
van het centrale thema binnen de oorlogsomstandigheden en het nazi-bewind. Dat
" hoe ver kan
thema
plichtsgevoel gaan,. waar
strijdt het eventueel met
persoonlijke gevoelens en
zelfs moraal
is allerminst
nieuw. Maar wel is het hier
opmerkelijk helder en weinig
opgesmukt behandeld, waar-;
door „Duitse les" zich: uittilde, boven de vele

"—

—

de en halfzachte bespiegelingen die zo in de loop der
tijden hieraan zijn gewijd.
Wat ik hierboven schreef
over het bezwaar van spreiding over meer delen, geldt
alleen voor programma's die
als één geheel zijn bedoeld.

:

PHILIP VAN TIJN

,

lands toneel.

.

..

over actualiteiten bieden.
er' ruimte voor bijvoorbeeld rechtstreekse reportages
van popconcerten.
Ook is
Ook

op

maandag

'

na.

het

nieuws van ■1. uur worden actualiteiten verzorgd. Via Hilversum 3 zal bij de.VPRO geen
disc-jockey te horen zijn.

Seekers
„The New Seekers doen wat
de oude Seekers deden om vervolgens te doen wat de oude

r7

onze

-

o.m. lang gesproken maar
niets besloten: was óver de
krisissituatie in het Neder-

actie nu al toegezegd. De NVT
als bond nam intussen geen
standpunt in ten einde de leden geheel vrij te laten In hun
houding, omdat deze tenslotte
financiële gevolgen voor de
betrokkenen heeft.
Niettemin was Maartje Metsers, echtgenote van initiatiefnemer Hugo Metsers uiterst
tevreden met de tot nu toe behaalde resultaten. „En wij
gaan gewoon door," vertrouwde zij ons toe, „totdat zij allemaal getekend hebben 1"

—

Vraag de DHZ-brochure aan bij
:...;Nooitgedagt, Postbus 1, Ulst,f

(Van

"''

toneelkunstenaars in ons land heeft haar
of-zijn medewerking aan 69

geworden

Frank Zappa dirigeert

en in A-B enC-cup
m t/m 95), BB

-.■

" *"

tages

■"

Koningin Juliana
bezoekt musical

...

reikt.
.-..-'.-.
Ook op tal van andere gronden bleken bezwaren tegen
een dergelijke prijs te, bestaan bij de organisatie, die
hem formeel toekent, de Nederlandse Vereniging van Toneelkunstenaars
(NVT).' "Er
vielen zelfs woorden als „manipulatie". De prijsuitreiking
vormde overigens het slot van
de bewogen algemene jaarvergadering van de NVT, waar

de ongeveer vijfhonderd ge-

organiseerde

de komst van de EO en
uitbreiding op Hilversum 3
begint; VPRO-Vrijdag om vijf
uur op Hilversum 1. :';.'.,"'
Vervolgens gaat de VPRO om
zeven uur naar Hilversum 2 en
ten slotte komt de VPRO-vrijdag om negen uur -'s avonds
tot 1 uur 's nachts op Hilver;..-,' -X- '■■: ", :
sum 3 terecht.'
Om het half uur gaat VPROVrijdag via alle zenders repordoor

Was het concert ongeëven-

niet maagband en vormvaste
net-nylon cups, in de kleur wit

van de jury (de heren
Alexander, Dijk, Klinkenberg
en Lohr, géén vrouw !) af te
leiden. De prijs werd In 1965
ingesteld, en werd wellicht
gisteren voor het laatst uitge-

port

' Ook was de Aktie „STERSTERREN" aanhangig gemaakt. Bijna de helft van. de
aanwezige artiesten tekenden
lijsten om die actie te onderschrijven. Bijna de helft van

na.

aard, dat kan helaas weer eens
niet van de. zaal gezegd worden.- Paul Acket had het podium zo ver naar achttien laten
opstellen dat vele ldjkers last
hadden van het vrij grote aantal zuilen waarop het Houtrusthallen-dak rustte. Tussen het
publiek en de groep was een
niemandsland van zeker twintig
meter, als het niet meer geweest, is. Dat is hij de Ahoy'
toch wat beter geregeld.

Dinsdagmorgen om .9 uur begint op de parterre de verkoop
van déze originele merkbeha

-

dergelijke-mening

viel trouwens ook uit het rap-

HILVERSUM ;— VPRO-Vrij1 oktober vanaf vijf
dag is
uur 's avonds via drie' Hilversumse zenders te volgen. Als'
gevolg van de .nieuwe zend-

lijk tot dirigeren.

\■<

-

was. Een

VPRO na
o1 ktober
op drie
zenders

toire.

■

:

duidelijke
'gezamenlijke
krachtsinspanning zag en dat
'n individuele. bekroning voor
een individuele prestatie derhalve volstrekt misplaatst

Frank, nog steeds mank lopend,

reikt.

filmredacteur)

„Ik ben geschrokken,- toen
ik dat bericht over die. prijs
gelezen had," zei gisteravond
de jonge regisseur Christiaari
Nortier, nadat hem de Defresneprijs voor de beste: toneelregie van het afgelopen' seizoen was overhandigd.",' De
prijs is hem toegekend ': voor
de regie van ; „Kwartet". van
E. A. Whitehead, dat bij toneelgroep Centrum -gespeeld
werd door Karin Kilian (de
ster ,van de film „Kapsalon),:
Margreet Heemskerk, -.Jules
Hameien Theo P0nt,,,,,-,'.':',..:.,
De schrik van. Nortier werd
veroorzaakt door het,feit,"dat
ook hij zelf „Kwartet": als een

"

van het Residentieorkest
vroeger op Koninginnedag.

Isen kan weer optreden. .De
jleur die ruim een week gejjen bij een auto-ongeluk geton(j raakte (hij liep mond-,
jjjlt- en snijwonden op) is vansi morgenavond weer. te zien in
jloeder Adam", dat hij samen
!(t Josephlne " van Gasteren
;««lt in het Rotterdamse Piccoatheater. Tot en met zondag
jorden van het stuk nog zes
.■oorstellingen gegeven.

lijt.

appa
FranZ
k

'

-;

onze

(Van

de Haagse' Houtrusthallen.
"Maar toch. Toch zei eenrasechte Hagenees ; tegen mij
dat het concert hem deed
denken aan ; het optreden

Ulsen treedt

(Van onze showredactie)

Christian Nortier

"

Henk van
weor p

is. nu

Keyzer:
onze

en

radio-

—

.

.

voorzitter M. J. Keyzer tijdens de jaarvergadering in
Meppel. :,i

tv-redactie)

MEPPEL
De AVRO
wil, dat de NOS zich in drie
bedrijven splitst. Er moet
een NOS-bedrijf komen, dat
de techniek voor de omroepen beheert. Een tweede bedrijf moet voor programma's
zorgen. En het derde bedrijf
dient. „een coördinerend en

overkoepelend

De heer Keyzer verwacht van

een dergelijke splitsing in de

bestuurlijk

orgaan voor de hele omroep
te worden".
Déze aanbevelingen deed
zaterdagmiddag
AVRO-

wat verdere toekomst aanzienlijke besparingen. De NOS als
zendgemachtigde kan volgens
de AVRO-voorzitter praktisch
geheel als de omroeporganisaties gestructureerd en gefinancierd worden. Met een eigen di-

rectie. De NOS zou dan zelf ook
moeten betalen aan het NOSbedrijf, dat de techniek beheert.
„Voor de duizenden NOSwerknemers zal het .werkkli-

maat daardoor in beilangrijke
zin gunstig worden beïnvloed.
Beslissingen kunnen sneller,
doeltreffender en. deskundiger
worden genomen door de leiding
ke rapporten van de drie sectoren aan het NOS-bestuur geven dit bestuur de mogelijkheid
te fungeren als een soort Raad
van 'Commissarissen. Het bestuur kan zich dan vooral bezighouden met belangrijke be-

.

leidsbepalingen,",

yy.

De heer Keyzer acht 29 mei
1973 de datum, waarop het hele

bestuur van de NOS, inclusief
de Raad van Beheer moet aftreden, een goed', moment om

van het eigen bedrijf. Periodiede verandering van structuur
door te zetten. De AVRO-voorzitter betreurde het, dat het
er bij de NOS nog steeds niet
van dit gekomen bij de minister aan te dringen op herziening van de verdelig van de
tv-zendtijd. Volgens hem heeft
de NOS naar verhouding te veel

M
Hary ooten valt
onze

doen".

.

zendtijd en worden ook programma's uitgezonden, die niets
met „ontmoetingsprogramma's",
hebben- te maken. Dit is tegen
de opdracht, die de wet voorschrijft.

-

x'Xx-'xy

Boos was de heer Keyzer over
de opmerking in het PvdA-rapport over de toekenning van

.

aan de
AVRO wegens het bereiken van
de status „super-omroep"..Volgens het PvdA-rapport heeft de
AVRO het recht niet op meer
zendtijd dan de A-omroepen.!
Keyzer: „Hier wordt niet
minder dan de rechtmatigheid
van een wettige beslissing aangetast. Eertijds heefteen zorgvuldige minister als mevrouw
Klompé op weloverwogen gronden de rechtmatige aanspraken
van de AVRO erkend en voor
wat de radio betreft, gehono-

reerd".
Overigens noemde de heer
Keyzer het nut van omroepverkiezingen „twijfelachtig". ■";

showredactie)

—

AMSTERDAM
Accordeonist
Harry Mooten krijgt een van de
25 Edisons die 'de Stichting Collectieve ■;:;.;"; Grammofoonplaten
Campagne J[CCGC) dit jaar heeft
toegekend voor in Nederland uitgebrachte „klassieke" grammoDe onderscheiding
Werd hem toegekend voor zijn
uitvoering van werken van Johan Sebastian Bach omdat hij,
aldus de jury: „door zijn keuze
van werken bewijst hoezeer hij
heeft begrepen wat met zijn spe-

foonplaten.

ciale instrument van de grote
meester kan worden uitgevoerd,
met onberispelijke artistieke integriteit."

Aan wijlen Jaap van Ginni-

ken, platenproducer en musicus,
werd posthuum een Edison toe-

in

prijzen
-,

staatsopera van Dresden,
de
Leipziger
Rundfunk
en de
Staatskapelle van Dresden onder
leiding van Herbert von Karajan.

'

symfonieën

Ginniken).

door

BEDRIJF.*V%

Raad voor deKunst

Alleen regering
adviseren
(Van

onze

kunstredactie)

—

DEN HAAG
De Raad voor
de Kunst zal alleen nog de regering adviseren. Adviezen aan
parlement en lagere overheden
worden niet meer gegeven. Dit
is de mening van de commissie
tot herziening van de wet op de
Raad voor de Kunst. Voorgesteld wordt tevens het aantal
leden van de Raad te laten vaststellen door de Kroon. De verdeling van de zetels moet als
volgt plaats vinden: 40 percent
op voordracht van de kunstenaarsorganisaties, 40 percent op
voordracht van andere culturele
instellingen en 20 percent na
overleg met de culturele wereld
rechtstreeks door de Kroon.
Met dit voorstel heeft de eo*»~
missie haar eerder ingenoi.-en
standpunt, dat de Raad voor d«
Kunst op getrapte wijze zou moeten Zijn samengesteld laten varen.
Voorts wordt voorgesteld dat de
Raad afdelingen instelt, die vertegenwoordigd zullen zijn in een
kernraad, die zich met algemene
beleidsvragen, coördinatie en samenhang bezig houdt. De com-

missie meent.dat de door haar

voorgestelde

'

voorzieningen

slechts voor korte termijn betekenis hebben. De noodzakelijke
coördinatie in het totale cultuurbeleid moet ook in de organisatie van de. advisering tot uitdrukking komen.

(eveneens

van
______

" Jaap

In de categorie kamermuziek
gaan de twee Edisons naar Quadro Hotteterre en naar Quartetto
afdeling instruvan der Ven, Gerard Verluiden' d'ltaliano. De
mentale solo-recitals telt: zes
en Jan Willem Hofstra, legde in onderscheidingen.
Ze gaan naar
vergelijking met vorige jaren een
pianisten
de
Vladimir
Ashkeop
zwaar accent
de integrale nazy, Arturo Benedetti-Micheopera's.
langeli, Nelson Freire, Emil GiEdisons
de opera's lels,' accordeonist Harry Mooten
„La Cenerentola" .van Rossini en violist Jozef Suk.
door het Londoh Symphony Orchestra' onder leiding van ClauVoor de koormuziek werden de
dio Abbado, „Parsifal" van WagEdisons toegekend aan het Raner door het Bayreuther Festdio- en Kamerkoor van Stockspielkoor- en orkest onder leiholm onder leiding van Eric
ding van Pierre Boulez,' „Dona Ericson en aan de Westfalische
Carlos" van Verdi door het AmKantorei onder leiding van Wilbrosiana Opera Chorus met het helm Ehmann. Voor muziek uit
orkest van het Royal Opera deze eeuw gaan de Edisons naar
hoboïst Heinz Holliger, het LaHouse Covent Garden onder leisalle Kwartet en naar het Coding van Carlo Maria Giulini en
naar „Die Meistersinger van lumbia Symfony Orchestra. ClaNürnberg" door koren van de vecinist Gustav Leonhardt krijgt

Alfred Kossmann
Zojuist zijn wij in het ba-zit gekomen van het reeds In Het.
Vrije Volk aangekondigde nieuwe boek van onze columnist
Alfred Kossmann.
.7
Het boek, getiteld "Waarover wil je dat ik .schrijf", bevat
een bloemlezing .uit de wekelijkse columns die van de hand
van Alfred Kossmann al jaren in Het Vrije Volk verschijnen.
Maar liefst 49 van die '.'Juweeltjes" zijn in het boek verzameld. Het is uitgevoerd in de vorm van een paperback en
heeft een omvang van 152 pagina's. '■■''.

■

<

£ velt* goranti»
0 50 jaar ervarii

-

gekend voor zijn produktie van
alle symfonieën van Manier. De
jury, bestaande uit Mia AlevenFranken, drs. A. B. M. Brans, A.

.

"

(onder Breebróg)
Tel. 010 194922

Kamermuziek

-

|l| i.;
GO
X&
\LUj('

SLIJPEN WIJ DE
krukas en/of
BOREN EN
HOHNEN WIJ
CYUNDERS.
O 'obrwkwieuw

GEBR. VAN ZETTEN B.V.
Br«tw«g 31, Rott«K*am.Z '**-'-';

moderne techniek opnieuw uitgebracht. In de rubriek symfonische muziek gingen Edisons naar
de Wiener Philharmoniker, het
Chicago Symphony Orchestra en
naar het Concertgebouworkest
onder leiding van Bernard Haitink voor de uitvoering van

Mahlers

',:■:■■

MOTOREN REVISIE

Ook' het Caruso-project werd
bekroond.- Daarin werden de
vermaarde' Caruso-opnameri samengevoegd,' aangepast aan de

geproduceerd

.

OOK VOOR UW AUTO

V
lip'

luisteren, j *,'■'.:
De 'groep is zeer bekend van
radio en' tv. Op het Eurovisie
songfestival bereikten ze de

tweede plaats. Ook de hitparade hebben ze met succes bewandeld.. Na het optreden in
Rotterdam vertrekt deze Engelse groep voor een toemee
;
door Amerika.

méér radio-zendtijd

Klassieke Edisons toegekend
(Van

niet konden

Hieruit,, blijkt dat er eens een
groep.; "wasi.die Seekers heette."

S
INOD
RIEËN

AVROvoorzitter
(Van

Seekers

Die viel .zoals gebruikelijk uit
elkaar maar al gauw bleek dat
de wereld toch wel behoefte
had aan zon groep. The New
Seekers werden opgericht onder leiding van Keith Potger
en deze groep is zaterdag 23
september in de Doelen te be-

-

samen met bariton Max van Eg-

mond in de categorie theatermuziek een Edison voor hun uit-

De oplage is beperkt. Wilt, u verzekerd zijn van een exemplaar? Belt u dan direct Het Vrije Volk, tel. 010-147400
toestel 161 of loopt u ons kantoor aan de Witte de Withstraat 25 even binnen. (Als u belt wordt het boek voor u
gereserveerd. U kunt het dan zo spoedig mogelijk afhalen. U
kunt het óók per post bij u thuis laten bezorgen. De portokosten t.b.v. 0,90 worden u dan in rekening gebracht.)

,

van Monteverdi's „Comvatimento di Tancredi e Clorinda."
voering

’

.

HET VRIJE VOLK
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B Onroerende Goederen 77

.aangeboden

T.k. WINKELPAND in Prove-niersbuurt waarvan le etage
leeg, huuropbrengst ’3.291,-.
Koopsom ’37.500,- k.k. Br.'o.
-nr. D 6725 bur. v.d. bl.VZI4

-' "*

.■

Prima groente en fruitzaak
metkoelcel en moderne machines.

:i ,'

'

Brieven onder nr.D 6803v.d.blad.

VZI4

EEN VANGER/ZAAIER' BE-!
REIKT 518.000 'GEZINNEN;
Dat is, alléén in Rotterdam,
72% van alle inwoners. Daar-'
.door is het bereik van een'
,'Vanger/Zaaier vele malen!
'groter dan van elk ANDER;
"DAGBLAD en naar verhou-"
de GEWELDIGE
]ding van nog
jOPLAGE,
goedkoper ook.-'3 regels kosten 10, elke regel
meer ’4. EN U.WEET:*3 x
.plaatsen 2 x betalen. Dus nu
bellen: 010 136380 147411J
* i.
VZW
OUD -BOERDERIJTJE t.k.- t —, :
zelf
bewoning.
PAND
tk.
voor
Zeer geschikt als weekendhuis, ligging in bosrijke omg. .Vrij bovenhuis leeg, 5 k. wo6 km, van Venlo. Br; o. nr. D ning. Pr. ’28.000 k.k. Oosten-:
damstr. 161, R'dam-Zuid. Te
71471 Bur.
bevr. tel. 14956 1477. VZI4
tk. zeer
POORTUGAAL,
R'dam-Lombardijën,'
Dikkensfraai direct langs de Groenestraat 10 in prima staat van
kruisweg gelegen luxe hoekwoning a.d. Prins Bern- 'onderhoud verk. EENGEhardstr. Grote woonk. met ZINSWONING, voorzien van;
open haard, keuken, douche, 3 nieuwe cv. met div. extra's.'
Tel. 010!
sl.k. .op le verd. Vaste, trap Spoedig leeg te aanv.
195435.VZ 14 ■■
'
naar zolderverd. met '4 sl.k.
Garage en cv. Zeer spoedig BUNGALOW,'bj7 1969 'ten N.
leeg te aanv. Koopsom 79.000 v. R'dam, 700 mtr. grond.
k.k. Mak.kant. v. d. Aa, lid- '’160.000:' Voor afsp'rJ; bez. fel.
N.B.M. L. v. d. Wielstr. 1, Slie- 01803 2855. VZW
drecht. Tel. 01840 2711. VZI4
Op nog geen 3
T.k. wegens sterfgeval i.g.st. :kSLEEUWIJK.
m. afst. van het verkeerste R'dam 1 PAND Bergselaan.
plein Gorinchem, bieden wij
Huurw. ’4940,—. 2 panden ";t.k.
aan zeer fraaie premiewo-.
Huurw.
Wolphaertsbocht
m. gr. woonfe; keuken,
’7800,—. Inl.*tel. 010 336431. mingen
douche, 4 sl.k., cv. m. of z onVZI4
der garage, gr. tuin. Koop77. GRIJPSKERKE: Te koop sommen v.a. 67.500 geh. v.o.n.
aan de Poppedamseweg 4 Tevens kunen wij u daar; he-?
oude boerderij op 2100 m2 'renhuizen (2 onder een'kap*)
aanbieden. Koopsommen v.a.
grond, staat op de monumentenlijst, moet gerestaureerd '’94.500, geh. v.o.n. Mak. kant.
worden, binnenkort restaura- v. d. Aa; lid NBM, L. v. d:
Wielstr.- 1, Sliedrecht. Tel.
tieplan beschikbaar. Inl.: Rodelko N.V., Markt 8, Veere. 01840 2711. VZI4
Tel. 01181
279
204
362..
Twee PRIMA' ÖNDÈRHOU-'
VZI4
DEN PANDEN te koop WilleIn Woudrichem aan de rivier, brordusstraat, R'dam. Jaarworden gebouwd: HERENhuur '’7160,-. Vaste lasten
*
HUIZEN met premie en c.y. ’542,-. Vraagprijs ’49.000,-'
Ideaal gesitueerd, midden tus- k.k. Tel. 24.31.09. VZI4
sen openbaar plantsoen en NIEUWERSLUIS a.d. VECHT,
wandelgebied. In dit vriende- Groot-zakenpand met winkellijke stadjeaan het water, op woonhuis. Gunstig gelegen.
de plaats 'waar de rivieren
420.Prijs n.o.t.k. Tel. 03474
Maas en Waal te samen koVZI4 -"■ -*"
men en als Merwede verder
stromen: Ideaal voor water- 'DRENTE, bij " recreatiegeb.
sport, met zijn jachthaven en 'Doldersum perc. heide a 1,50
strandbad, gelegen nabij ro- !p.m. Tel, 023 376196 na 20.00
tonde Gorinchem, vanwaar u 'u. VZI4
,-.'
binnen een half uur via moSALONWAGEN;
T.k.
luxe
derne 4-baanswegen, Rotter- gesch. ,v. perm. bewon. gedam, Utrecht, Breda en.
meub. gestoff. v. alle luxe'
'srHertogenbosch bereikt. Ind.:
Tel. 01804 19477.VZI4
royale woonkamer in Z-yorm, ..voorz.
Watermolen.
Zevenbergen
open
keuken,
met:
moderne
HOEKHUIS met
ieetbar. le verd.: 3 slaapka-; Schitterend
,mers, badkamer met douche' cv. en zonnige ligging, woon.en 2e toilet, vaste trap naar- kamer met granolwanden,
Se verdieping, waarop 4e keuken, douche, 4 slaapka-.
'slaapkamer. Flinke zonnige mers, zolder, voortuin, achter"tuin. Totale subsidie
±- tuin op Z. Met vr.' ves,. .in
te
aanvaarden.
6100,—. Koopsommen v.a. 'overleg
68.228,— v.o.n. Vraagt uitge-- ’68.000,- k.k. Lozie en Vlieg,
breide
gratis
prospectus,' Makelaars Onr. Goed. OranjeGroeneveld makelaars b.y. park 5, Dordrecht, 01850
i.0.g., lid N.8.M., Vismarkt 10,'. 45022 (9-22 u.). VZI4
Gorinchem. Tel. ÓlB3O 20311, SCHOUWEN-DUIVELAND.
b.g.g. 22935. VZI4
Te koop op prima stand "te
KRIMPEN A/D IJSSEL. T.k. Nieuwerkerk, goelopende zaak
herenhuis,
■goed onderhouden
in rookartikelen, fotografie en
aan de Burg. Aalberslaan 128; ■boekhandel, gevestigd in flink
kamer'
gang,
keuken,
md. hal,
'woon- en winkelpand, met
8.50 x 3.75,4 slkamers, badka- .garage
achteruitgang. Inl-,
achtertuin,
CV.,'
mer, voor- en
A. Vennaat, makelaar o.g.
enz.
Vraag-,
dubbele beglazing
Schuithaven Zierikzee,. tel;
prijs ’75.000,—. Te bevr. Tax'. 01110 2173, b.g.g. 2257. VZI4
Herk,
en adrakantoor W. van
B. Aalberslaan 175, Kr. a/d Zakenbureau Expert biedt
IJssel. Tel. 01807 2991. VZI4 ..aan: SNACKBAR te'Rotter-*-.
'dam-Z. Omzet ’120.000,-.*
'Te huur aan de Spanjaard-' Koopsom goodwill + invent.
Rotterdam
WINKEL
'straat te
'’65.000,-. Te aanvaarden met
met
WOONHUIS.
Huur
25.000,- eigen geld. Beukelsge-'
’250, per maand. Zeer
dijk 149c, tel. 010 239471 of
schikt als showroom. Make- 233421. VZ 14
laarskantoor i.o.g. C. van HoeZakenbureau Expert biedt
wijk, Zwijndrecht. Tel. 01850
'aan: CAFÉ te* Rotterdam-N.i
24384. VZI4
goed renderend en vrij van.BELEGGINGSPAND te koop. brouwerij. Koopsom goodwill
'te Rotterdam-West. Huuruit+ invent. ’65.000,-. Beukelspjaar. ,dijk 149 c, tel. 010 239471 of'
’2197,—
komst
(maandhuur-giro). Koopsom 233421. VZ 14
’14.000,— k.k. Makelaarskan-:
toor i.o.g. C. van Hoewijk, Aangeb. gestoff. luxe 4 K.
FLAT met cv. te R'dam-Z.'
Zwijndrecht. Tel. 01850
"Opp. 70 m2. Met vrij uitzicht
24384. VZI4 ;
over de stad. Gunstig gelgenT.k. aan de Mathenesserdijk ten opzichte van openbaar,
en 'Balkenstr. 2 PANDEN.' vervoer, autowegen en scho,best. uit 8 woningen en een len. Koopsom ’45.800,- v.o.n-:
leeg or/ te leveren bedrijfsTe bevr. tel. 010
323244 of
Huuruitkomst ca. 282700 tst 466 Végelinsoord 64,,
ruimte.
18.750,—p.jr. Vaste lasten ca. R'dam-26. VZ 14
2400,— p.jr. N.V. Bouwmaatbiedt
schappij Winkelman, Postbus Zakenbureau Expert
1184, R'dam. Tel. 010 366060. aan te Rotterdam-W.: DOE-'
HET-ZELF zaak. Koopsom
VZI4
goodwill +' invent. + goede-'BeethoSLIKKERVEER, v.
-'ren 43.000,- te " aanvaarden
Vénstraat, flat 3e (boy.) woonmet 13.000,- eigen geld. Beu-'
laag met uitzicht op plant- kelsdijk-149 c, tel. 010 239471soen. Ind.: woonkam, 3 slaap- -',of-233421,.yZ Ï4'
'kam., keuken, douchecel, "toilj
2 balkons, bergruimte. Geheet Te k. aangeb. goed onderh,
voorzien van cv. In overleg te, WOONHUIS, 2e et, 3 kam. en
aanv. Kooppr. 35.000,— k.k.. keuken. Zolder bevattende 2
Inlichtingen. Makelaardij Van kam., badk., keukentje. Vrije:
Schiekade. Vr.J
Vliet, Koninginneweg 53, Rid- opgang. Omg.Tel.
010 245105.
17922:. pr. ’45.000.—.
derkerk, tel. 01804
VZI4
;.VZI4
Te koop of te huur WOON*I
Te koop in Strijen, Patrijss'tr, WINKELHUIS
met garage op*
59, HERENHOEKHUIS, 2 jr!
oud. Aan plantsoen, vrij uit- 700 2, billijke prijs. Gunstige
zicht, 3 zijden tuin. Huisk. 8 X ligging met mogelijkheden. Te
3.90 m, le etage: 3 slp.k., bevr. D. J. Padmos, Vierstraat'
1450';
26, Yerseke, tel. 01131
badk., ligbad en 2e toilet; VZW
droogkast, 2de etage: 4de
slaapk., cv. Vr. pr. ’73.000.' RIDDERKERK, Boutensstraat,
.Inl. tel. 01854 1403. VZW
mod. eengezinshuis, middenwon, met cv. installatie..Ind.:
hoekhuis
.BARENDRECHT:
ruime woonkam., keuken, tomet cv., voor- en achtertuin, ■taal
4 slaapk., ruime badkam,
gar.
a.
d'
schuurtje
stenen
en
'Tuin op zuidzijde. Bijzonder,
Marijkesingel 9 te Barenstaat van onderhoud.
drecht Ind.: hall, w.c, kelder; goede
Te aanv. begin 1973. Kooppr.
woonk., m. parketvloer 6.00 x- ’65.000,—
k.k. excl. div. roe-3.60, open haard en open keuken. Boven: 3 slp.k. 3.50 x 3.50, rende zaken.Van Inlichtingen.
Vliet," Ko2.50 x 3.50 en 2.00 x 2.20 +■ Makelaardij
douchecel, vaste trap naar ninginneweg .53, Ridderkerk,'
zolder met 4e slaapkamer. tel. 01804 17922. VZW
NassauDir. leeg te aanv. Pr. ’65.000 PUTTERSHOEK
k.k. Bez. na tel. overleg 01806. laan 118, Modern herenhuis
2032. VZW
/_. met o.a. woonkam. 8 x 3,80
mtr, ruims hal, toil. Geheel
ALBLASSERWAARD. Pracht betegelde keuken, le Verd. 3
woonhuis, 1 jr. oud met cv. slaapkam., complete badkam.
en garage. Bevat, 0.a.: royale. met ligbad en 2e toil. Droogwoonkam., badkam., met lig-.'
was. 2e Verd.
bad en 2e toil, 4 slaapkam. kast voor de
Het gehele huis
enz. Direkt leeg te aanvaar- zolderkam.
voorzien van cv. (aardgas)
den. Vr.pr. ’78.000,— v.0.n.. met* gasboiler. Kooppr. mcl.
Geen mak.kosten. Inl. Sticht.' .vloerbedekking in het gehele
„Ons Huis", Lopikèrweg-Oost huis
en luxaflex ’70.000,"71811. -k.k. Eventueel
:36a, Lopik. Tel. 03475
spoedig leeg te:
VZW
; aanvaarden. Inlichtingen. Ma-:
RIDDERVELD. Ferd. Bol- kelaardij Van Vliet, Konin-"
straat 10. Zeer fraai herenginneweg 53, Ridderkerk, tel..
huis, helft van 2 onder 1 kap. 01804 17922.VZW
■_
fraaie,
Grote voorkamer, zeer
HeRandweg.
ROTTERDAM.
eetkeuken, hall, toilet badka-'
renhuis op le stand met gar.mer met ligbad, 4 zeer ruime
Eet/tuinkam,
slaapkamers op de le etage. met o.a. fraai betimmerdesalon
hal
keuken;
Op de 2e etage 2 sl.k. Garage, en vestibule, kelder, toil. le
grote zeer prachtig aangelegVerd.: 2 slaapkam., waarvan 1
de tuin. Spoedig leeg te aanmet balcon, badk. met zitbad.
vaarden. Kooppr. 135.000 k.k. 2e Verd.:
slaapkam. Het ge-;
Inl. Makelaardij Van Vliet, hele huis2 voorzien van
C.V.
Koninginneweg 53, RidderZeer fraaie achtertuin- op
kerk. Tel. 018Q4 17922.VZW
zuid-zijde. In overleg te
.Zéér unieke aanbieding voor vaarden. . Kooppr. ’99;000,-#sportieve familie: te k. vrij- -k.k. Inlichtingen: Makelaardij-'
staand LANDHUISJE, prachVan Vliet, Koninginneweg 53;tig gelegen op heuvel in Al- Ridderkerk, tel. 01804 17922.',
phen a/d Maas, zijnde water- vzw "■sportgebied! Grote garage ZWIJNDRECHT Ericastraat.
resp. bedrijfsruimte van ca. 10 Prachtig vrij woonhuis met
12 m. in bouwstijl van de cv. en
garagebox nabij
"-villa
met zeer mooie inrit! groenstrook. Ind.: woonkamer,
van
Unieke woon-eetkeuken
terras, keuken, douche, 4 sl..ca. 8 x 5 m. Staat leeg! Ruim kamers, balkon, loods, zolder,
boomgaard.
3000 m 2tuin
voortuin, achtertuin op z.o,
Met jachthaven,+'midget-golfuitgang, inkl. diverse roer.
/ zwemgelegenheid!
baan en
goed. Met vr. vest. in overl.
Hoge hypotheek beschikbaar. leeg te aanv. 69.500,- k.k. Lo.Prijs slechts ’127.500.—. Tel. zie en Vlieg, Makelaars Onr.
010
183838, b.g.g.-' 184065. Goed. Oranjepark 5, Dor.-_
.VZI4
.
it"lht (UB-) 45022 (9-22 u,).

huisdierènpenSion'
in het W. des lands, landelijk
gelegen. Best. uit: kennel van
30 x 12 mt + poezenkennel 15
x. 3.50 m. + schuur 15 x 6
rntr. + schuur 16 x 5 mtr. +
schuur 7x4 mtr. Woonhuis,
■best. uit: hal, berghok, keuken
+ bijkeuken, douche, toilet, 2
kamers, sl.k., zolder, op grond"
33 areY erfpacht. Vr.pr.
’9s.ooo,—.'Zonder kontanten
onnodig te reflékteren. Br. o.
nr. D 71475Bur. v. d. bl. VZI4
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T.k. in het landelijke MAASLAND, woonhuis i.pr.st.v.onderh., met voor- en achter-;
tuin. Parterre: woonk. 6
3:50 mtr., hal, keuken en stenenschuur. le verd. 3. .sl.k.
resp, 2.10.x 3.20, 4X5, 2.20 X
4.10 mtr. en betegelde douche.;
2e verd. ruimte voor hobbykamer. 1 dcc. leeg te aanv.'
Vaste pr. 56.600,-' k.k. Be-,
zichtigen .na afspr. M,' W.
Poppenol, mak. 0.g., De Lier,
Kijkerweg 103. Tel. 01745
;
2758.VZI4
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VourSixth Senseis

' '

eenk,eine exk,u
sieve

s

:

"4

I kollektie. 'Een koliek.

.

3 eisen voor kwaliteit en

';

* %%_ MÖe naam YourSixth

■I

'open haard, hall, keuken, .toi-.

;

jUWI öiAUlOvllöv

f

Va_#

lAIR Sl^-"*..— IwM

Beiersestraat. Gunstig gelegen hoekhuis met 'garage.'. Indeling:'
woonkamer 8.25 m diep met'

/^:^^r

.7

xk,us,efbB

c *A«»

let, le verd.: 3 slaapkamers,

badkamer met ligbad, 'vliering. Het gehele huis voorzien
van cv. Achtertuin" op Zuidzijde. Koopprijs
63.000 k.k.!
'mcl. garage. In overleg' te
aanvaarden. Inlichtingen: Makelaardij van Vliet, Koni'ngin'rieweg 53,'.-' Ridderkerk, tel."
"
.01804'- 17922. VZl4.'

.

’

,'RIDDERKERK

■-

Ik-' .'»llw "'^^^É^S'T. 1

W*V7#

JL ;

l'.7^^73:iJ;-..7: :I

■:■"■"'"■■'.ftil

Mul'tatuli-

'straat.. Fraai herenhuis met
'garage, helft van. 2 onder 1
kap. Met o.a. grote woonka-*
mer, ruime hall, toilet, keu-,
ken, op de le verd. 3 slaapkamers, badkamer met ligbad-en
;2e toilet. 2e verd. zolderkamer.
met dakkapel. Vrij' gelegen
achtertuin, grenzend aan' gemi

Koopprijs;

plantsoen.

’112.000,— k.k. In*, overleg -te'

aanvaarden. Inl.: Makelaardij
"Van Vliet; Koninginneweg 63,Ridderkerk. Tel. 01804 17928.'
■..,■...
VZI4
RIDDERKERK,
weg, riant HERENHUIS met
garage en CV. Ind.: o.a. gtote.
L-vormige woonk., zeer mod.
en luxe keuken met diverse
ingebouwde apparaten. "■ le
verd.: 3 slaapk., waarvari 1
'L-vormig, badk. met ligbad en
2e toilet. Grote zolderkAen
bergzolder. Zeer fraaie, onder
architectuur aangelegde tuin
met zonneterras en buitenverlichting. Koopprijs ’175.000,—
k.k. In overleg te aanvaarden.'.
Inl.: Makelaardij Van Vliet,
Koninginneweg, 53, Ridderkerk. Tel. 01804. 17922.VZI4
WOONHUIS te koop aan*_e.
Voorstraat 8, Stad aan het
Haringvliet. Inl. tel. 01871
411. VZW
""
Wést-Brabant. In gem. Standaarbuiten, landel. gel., vrijst.
HUIS met schuur en tuin,*
i.z.g.st, opp. 650 2, voor»
weekend of perm. bew. Pr.'
’35.000 k.k. C P. Roozeboom,
"Raadhuisstr. 15a, Roosendaal,
tel. 01650 34248, b.g.g. 34462.VZW
_*
"Door omstheden te k. pas op-"
"geleverde BUNGALOW aan■Europasingel te Bergschenhoek, direkt te aanv. Vr.pr.
’120.000.—. Telef. inform.
.04100 43281. VZW
TJA, centr. leeg BOVEN-» en
BEN.HUIS, 8 kamers, 2 keukens, 2 douches, tuin, eigen'
grond, ’30.000,- k.k. Hypoth.
tot ’15.000,-. Tel. 010 259900
tst. 270. Na 18.00 u. 356867.
VZW
T.k. aangeb. " 'mooi VAKW,
Huis + nieuwe stal en gr.
'tuin."Gr. i 2500 m2. Stil gele-.'
'geh.'H. Beugels', 'Leemstr.'l72
(Mheer (Zl). VZ 14
Zeer goed renderend Hotel-

-.- ■ :

''

-

-

.'
-. .

' *'

:

PAND t.k.
'm. 'lege 2e etage, zijstr. v.
Bergweg. Ruim uitz. Vr..pr,
20.000. Br.o.nr. D 71298. bur.-v.d.bl.VZl4 ■:.
-■:-.-■--'-
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invent. één miljoert; Inl. Ad"vies en 'Architectenbureau:
"Oblio, Witte -de Withstraat
55b, R'dam. TeL 010 128096
,- :■■', ..■-"■ ;
.143716. VZW
tk.
in bouwplan
.STRIJEN
herenhuizen met cv (m. of
zonder garage). Ind. L-vormige .woonk., luxe keuken, 4
sl.k. badk., m. ligbad. Koopsom v.a. ’68.700,7- 90% hyp.
mog. Rijkssubsidie van toepassing. Inl. mak.kant Stok,
Singel 211, Dordrecht. Tel.
01850 .-46622.,VZW,', -, .;r: -.
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De couture lanceerde de _.
overdress stijl. Een voorbeeld daarvan
__.-■:’
n onze Your Sixth Sense kollektie
is deze flannel japon met tricot mouwen en '^Êv^§^^m
kraag. Terwijl ook detaille vanjferi c 7f!w
tricot is. 38-441 5Q.-ÊËÊÊÊËÊm
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BELEGGER vr. goede panden; Br. o. nr. D 71309 bur. v.
d. bl. VZIS
Te koop gevraagd diverse BELEGGINGSPANDEN te Rotterdam. Niet ouder dan 1930.

-

I

's '

kombinatie
iptS®
geweven stoffen met
is overigens een x
die zeer belangrijk
t*>
Briljant afgewerkt en een lust
"**■*■"
voort oog.ln de maten 38,40 en 42160.-

geyr.

goederen"

*?C

7

"-

?

B Onroerende -77

*

,f

♦*

Café-Restaurant + parkeerterrein, in Randstad te koop.
Aangeb. pand + good-will en

, -

-

f**X? '7 é jV7n*

--...,»
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*148

Makelaarskantoor i.o.g. C. van

"

Hoewijk. Zwijndrecht, tel.
01850 24384. VZIS
Gevr. BOERDERIJCTJE) niet T.k. CARAVAN bj. '69, merk
verder dan 60 km. van R'dam. Menvallei, 1. 7.50 m. inventaAchterstallig onderh. geen ris. Heeft vaste' standpl. op
206873. camping. Tel. 010
bezw. Inl. tel. 010
222079.
VZIS
'.'''
VZ36
STACARAVAN:
800,
Kip
In heel Nederland SNACK.gloednieuw,
wintergeschikt,
BARS en café's te koop, gegeheel compleet (met olieka.vraagd. Advies en archite.ctenburo Oblio, Witte de' chel, toilet, koelkast, bankstel
enz.).
Withstr. 55b, tel. 010 143716. plaats, Inclusief opfraaie jaar>-ï.--','
250 m2,
wintercam7
VZIS
■;;
ping nabij Breda, ook zwemrichting
VELUWE,
In de
bad. Prijs
11.475.-. Financ.
Nunspeet, Elspeet. een cafémogelijk. Inl. tel. 010- 3252U
Adgevraagd.
bar te koop
Inl.
of 's avonds 01806 3971. VZ36*
vies .en Architectenbureau
.RESTANTEN
STACARAde
Withstr.
55b,
Oblio, Witte
VANS 1972 'NIEUW!! Astral
Rotterdam. Tel. 010 143716- 600 korting:
’700,-! Castel 23,
-128096.VZ15
-"■
korting: ’700,-! Blue Anchor
gevr.
's£uk-* 21, korting ’760,-! Blue AnDoor part. te koop
je GROND in Brabant. Voor chor 19, korting ’600,-! Blue
vakantiehuisje of caravan. Br. Anchor 23, korting ’BOO,-! Alond. nr. D71388 bur. v.d. bl. len met gratis vervoer. Caravanbedrijf Gebrs. v. Esveld
vzis
r
B.V, Pascalweg 113-115, tel.
'Gevr.' BELEGGINGSOBJECT,
van eig., niet te. 010 325211.-VZ36
.liefst directzakenpanden,
.tot RESTANTEN TOERCARAoud, ook
f500.000,-. Tel. 010 201164 of VANS 1972 NIEUW!! Astral
■na 18.00 u. 01892 2497. VZIS 1 '510 met tent ’945,- korting!*
Astral 430 met tent ’765,korting! Kleinz 440 met kaCaravans
chel en tent 1170,- korting!
Kleinz - 385 mét tent
Caravanhandel De Brug zegt -korting! Kleinz 310 Met 735,-.
tent.
'nu of nooit voor.’ 6000,- «en! }' ’590,-', korting! Cavalier 320
nieuwe STACARAVAN met*2 met tent 515,- korting! Ca-'
.slaapk.,7X3"mtr. lev.Leyden' 1 valier 415 met tent en dubb.
iGaelstr. Vlaardingen. Tel. 010 ''Stream
.'ramert ’B3O,- korting! Gold"261116.VZ36* ■' ■"
■''. -,korting. 380 mety. tent 575,Gebrs.. Esveld B.V,
Laat nu uw CARAVAN of zo- Pascalweg 113-115, tel. 010
: merhuisje bouwen. Naar eigen 325211. VZ36
idee en inrichting met desk. advies van ons, rechtstreeks van
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-802873. VZ36
Het goedkoopste

...

" >-:

"

:

de fabriek. Leverbaar; Stabiel,
Stationsstr. 8, Spijkenisse. Tel:
01880-2629. VZ36

.

T.k. P.V.C. STACARAVAN
.van juni. 1972. Compl. ingericht, 8.85 x 3 m, aansl. op
'water en electr,, siertegelter»
ras. Op camping omg. Leer-,

sum. Vaste prijs' 13.000.'Tel.
'na 18.00 uur' 010
334518.
VZ36 .-"'■■ -■:■.-■]

-

_

SENSATIE! Bij caravanbedr.
Ruton zullen' alle modellen
toer- en. stacaravans 1972
worden - verkocht tegen in-,
koopsprijzen. Dit geldt slechts
1 week. Merken o.a. Wilk,
Tabbert, Stern, Sprite, Eckles,
Blue-Bird, Jaggeclipper. en]
A-Liné enz. Kunnen geh. ge-

financ.. worden, Caravanbedr.

puton, Charloise-Lagedijk 652,

R'dam. Tel. 801874. VZ36

-■

-

-

Tel. 010
205419
188569
183829, caravans m. 2 sl.k. nunog minder ; dan
6.000,-.

’

A-Line's, Astral's, Blue-Bird's,.
Fleetwdod's m. tandem as,
Lintons, Nenevallei's, Pemberton's, Sprite's, Silverline's.
Let op, let op, de. nieuwe

.

Martinique is er, 2 openslaande deurenj 2 sl.k. en 3,05 br.'
Alleen te bez. bij caravanpark
Irene. VZ36

’

,

’

■’
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■
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’
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adres????

CARAVANPARK
IRENE!!!.
|Elke avond verlicht, Bergse
,-Linker-Rottekade 233, t.o. de 2
molens, Hillegersberg, R'dam.

-

stede. 01804 19203.VZ36
T.k. weg. ömst h. z.g.a.n.
STA-CARAVAN. bj. '71 m.'
aangeb. hal, gr. wc, en dou-.
che, op 3 pi. warm water, gas
en elektr. verl. Prachtige
plaats 45 km. van R'dam. Inl.
,".,-'
010-163015. VZ36
CARAVAN-CENTRUM Rotterdam. Nu demonstratiemodellen met hoge kortingen.
Tourcaravans: Adria, Constructam, Eifelland, Lord,
Munsterland.
Stacaravans:
ACE, Bluebird, Excellent, Holiday, Holy, Rinel, Star, Sunny'
Home, Wagmonthan, Willerby,
Chalets, < Vouwkampeerwagens: Eurochamper, Tagocamper, Travelsleeper. Oók occasions. Showroom: Stadionweg
31. (tussen Stadion en Brienenoordbrug) Tel. (010) 321455
140240.VZ36
EXTRA LAGE PRIJZEN. Silver.line type '73 van 8650,-voor 7650,-., Astral 800 van

. .

■ïalcon motorpomp'

,'

gang en 2 gr. sl.k, w.c .en
125,- een
douche. Lang 11.50 m, br. 3. agrator G. E. van 0 tot 30 volt,
m, Pr. ’12.500.—.- Inl.( tel.
100,-, kompas seastrall dia01858 2717.* VZ36
meter 23 cm. 100,-, stuurstoel,
zwaar model, ’5O,- en div.
re k. nw.'en demonstr;"CA- onderdelen
in-een koop, ’4OO.
ßAVANS, alles: direct uit
Tel. 010 371508. VZ2B
'voorraad leverbaar. Caravanbedrijf Ommoord, OmmoordSPEEDBOOT merk Glastron
200374. met motor, 65 p.k. Mercuri,
'seweg 36, tel. 010
VZ36
delzeil, trailer Nautiles. Geh.
6500. Dubbeldamsecompl.
TOURCARAz.g.a.nwe.
T.k.
weg 225, Dordrecht. Tel. 01850
VAN bj. '71, Kip Kavelier Ty43806. VZ2B
:
pe 515 T met voortent, verw,
elektra, water en toilet. Tel. BUITENBOORDMOTOREN.
van ma. t/m vr. 01889 2215.
N.V. Watersport b.a. de vol-*.
VZ36
'■"'
gende occasions. 6 p.k. West"
Te koop CARAVAN, merk bend 2 cil. langstaart m. keerWilk Sport 4-35, bj. 1971 met koppeling + losse tank 650,-.
toiletruimte (ijskast, stroom* .8 P.k. Yamaha petr. langen gas), vloerkachel ingeb. staart m. keerkoppeling +
Compl. inventaris. Geheel als. losse tank ’595,-. 4 P.k. Crenieuw. Nu slechts -. 5.250.: sent langstaart ’400,-. 9'/i p.k.
Dubbeldamseweg 225, Dor-.' Johnson langstaart 2 cil. m.
43806.' keerkoppeling + losse tank.
drecht TeL 01850
’1050,-. 4 P.k. Johnson 2 cil.VZ36
als nw. ’650,-. Deze motoren,
STACARAVANS zijn in eigen werkpl. gerevis.
Miniluxe
(niet'de goedkoopste, wel de- en worden m. gar. verkocht.
beste) zijn verkrijgbaar bij: N.V. Watersport, Maashaven.
841937.
caravanbedrijf
Ommoord,' 8, R'dam. Tel. 010
Ommoordseweg 36, RotterVZ2B
■,■":■
dam. Tevens vele andere merken, zowel nieuw als gebr.. T.k. aangeb. gr. WOONARK
m. ligpl. in R'dam. L. 25 mtr:
TeL 010 200374. VZ36
br. 5 mtr. Voorz. v. electr. en
FINANCIERING caravans tot str.'w. + telef. Tel. 283064.
"
160 mnd. InL J. Leeflang, Bel-' VZ2B
lamystr. 6, Gouda. Tel. 01820
T.k.
KAJUITBOOT 6 x 2.10
15947. VZ36
mtr. met 25 p.k. Johnson afst.
STACARAVAN, bed. Ligplaats Brielsemeer pr.
Te koop
1000,-. Tel. 010 167634. VZ2B
slechts 6 wkn. gebr. Inger. mi
water, elektra, koelkast, deT.k.
SCHAKEL ’959,-.
kens, bestek, etc. Staat op Met ZEILB.
geldige meetbrief wedstr.
Spotcamping .in Zeeland.'
uitr. Te bevr. Jachth. Brielle
goedkoop. Inl. tel. 01112 381. 01886
4835. (nog meerdere
VZ36
afspr.
Te zien na
verkr.) VZ2B

-
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-
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’
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■

*

«■'
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STUNTVEROCCASION
KOOP! Cavalier 1200 met tent
2000 met tent
’2975. Kip
met tent
’3450. ACE '3300
i975. Roller mtr. met tent
mts. met
’2275. A-Line 4,50 langslaper
tent ’4250.: Ace
3475. Waterbird 1970 met
tent ’2750. Sprite 400 met tent
1750. Eigenbouw met tent ’8995.- voor ’7995,-:. Pember1495. en andere koopjes', o.a. ton van ’9650,- voor ’8650,-.
nieuwe caravans met luxe Aaro van 945Ö,- voor 7950,voortent gratis. 'Ca'ravanbè- Blue Bird 750, 2B van 9995,—
drijf Gebr.. y. Esveld B.V, voor
8350,—. Souvereih 2
Pascalweg 113-115, R'dam- slaapk. van
voor
6850',
Lombardijen. Tel. 010 325211.6250,-. Albatross van 7850,VZ36
-voor ’7000,-. Albatross chalet
van ’10.750,— voor ’8250,-.
CARAvan
opruiming
Totale
VANS, alle bj. 1972. Hobby 460 P.V.C. Stacaravan van 4850,-.
Karaat Stacaravan veel luxe
v. ’7395.- voor ’6250, 'Hobby
530 T v 10500.- voor 8750.-, v.a. ’9995,-. Karaat tourcaraHobby-530 D.K. v ’10.750.- vans met voortent v.a. 4995,-.
v.a. ’1750,- tot
-voor ’8850.-, Star-starlet v Inruilcaravans
3850.- Inruil
gespreide
Star-Mi’4250.-vvoor* ’3750.-,
betaling over"60 maanden monistar
’4855.- voor ’4200.-,
(Het voordeligste adres
Star-Midistar v ’5775.- voor gelijk
in Nederland) Caravan-import
’5OOO-, Star-Grandstar v „Hameeteman",
Van Slingevoor ’7250.-, Soliver
’8375.occ
Oranje707 v ’9995.- voor ’9150.- met landtlaan 52. .(hoek
laan) Dordrecht. Tel. 01850 ■■' HEEFT U EEN CARAVAN te Te koop st. MOTORKR. Targratis overdekte stalling
koop? Bel dan even 03404
get Super 1970 8.30 x 2.95. 175
a.s. winter. De Ruiter, recrea- 32076 36775., VZ36
15622. VZ36
"'."'■ 't vaaruren dieselm. 62 pk PeuCaravan .Centr. Overschie,i
tie Industrieterrein „De
Harjachtwerf.
len" naast
Rijksweg 13, bij Mercedesflat, T.k.
'BAGAGEWAGENTJÉ geot, ankerlier, dieptem, geh.
TeL R'dam
rechts,
Den.
Haagdinxveld-Giessendam.
’32.500.- tel. na 18.00
Pionier
’275, J. de Vendt, compl.
-■"
links. STA- en TOERWA01846 3670 en 3781.' VZ36
uur 040 61262. VZ2B
Oranjestr. 28a,R'dam-8. VZ36
GENS 'regelrecht van imporWatersportver;. Numansdorp
ELDORADO " HEEFT EEN teur' o.a.'-.; A-line, Nenvalley*
biedt te koop: 13 mtr. lange
noemen
haar
DOCHTER!
Wij
_B
f
Karaat en div.' topmerken.
br. 75 cm met
LOOPBRUG,
'Ciska. gewicht 1500 kg. 4 of S
374991:
Fin. mog, tel.. 010
leuningen en 4 x 10 mtr.
pers. Chalet met aparte sip. Een garantie yoor uw vakandrijvende steiger, 2 mtr. br.
kamer. Nu slechts ’5268 be- tie. VZ36
InL: 01865 1244.VZ2B
zoekuren dag. van 9 tot 18.0,0
STALEN
MOTORKRUISER'
event
Wij
verzorgen
opuur.
slag tot volgend jaar staan- STAANPLAATSEN vrij "ëp: niet achterkajuit, afm. 8.00 xBOOTVERZEKÊ}
6; km. buiten -2.50 x 0.50, 6 vaste sl.pl, toiletplaatsen en ; financ. tot 60 hwe. camping,
scheeps-. "RING, tegen billijke premie
Kantine,
viswater,,
Breda.
40
P.K.
enz.,
Albin
Caravan
Alleenverkoop
mnd.
weg. omst. KIP-CAVAkeerkoppeling. 'en prima voorwaarden naar'
met
mot.
Import Bruinse, Mauritsweg speeltuin enz. aanwezig. CamLIER, 4 a 5 pers. met gesloten
ping de Visvijver,.Molenschot, Vaarkl. Tel. 01830 --.21146; ass.kantoor K. L. Bakker, Tel.;
voortent en toebehoren. .Tel.i 25, Dordrecht. Tel. 01850'
tel. 01611 254. VZ36
,01804 13758.VZ2B . ,**,
j 344jg 43g3g, VZ36
01804 18546. VZ36

-
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'
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T.k. TOURCAR z.g.a."nw. met STA-CARAVAN merk Linton, T.k. houten SALONWAGEN,| "Te koop voor boot, een VANluxe voort. Tel. na 18.00 u 010 'bj. '70,.m. 2 app. sl.k. Haamgeh. inger. Ind.: zitk, keuken,-.' MAR D. 3,5 uk, ’125,- een
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Vaartuigen aangeb.
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ZOMERHUIS te Norg. Te be-

vragen bij kantoor Boonstra,
Ver. Visserstraat 1, Groningen, tel, 050
121183, b,t*
05920 10733. VZ3O

-

-

Te huur luxe BUNGALOW in,
Salland, Overijssel. Uniek ge-

legen in bosrijke omg. Comt
.ingericht, nog vrij in sept. e»
okt, enz. Huurpr. ’175,- p.w.

’

en
50,.weekend. InL 05291

per
8370.'.

-

.T.h. ERMELO nwe. 6-P«»'
bung, 3 sl.k, voorz. van alle
comf. Inl. 030 .r 884488. VZ3O

.VAKANTIE in de winter, café
rest, Zonnewende „Hotel-PenFINANCIERING vaartuigen sion." Tel. 01747 2507. Ver»,
tot 60 mnd. Inl. J. Leeflang; aanwezig. VZ3O
Bellamystr. 6, Gouda. Tel,
f
01820 15947.VZ2B
■-■■:■
MOTORKRUISERS 3950 gul-'
den, casco 8 m x 2.70 m.
Overal ruime stahoogte, glasdagen.
dicht, preekstoel, handrelin-i MINI REIZEN 4-5 of 8Tunesië,,
Marokko,
gen, bolders en vloerleggers Spanje
in de salon. Simon Groonheim Rhodos, Athene, Rome, SorN.V. Industriekade 36, Sassen- rento van ’2OO,- tot ’4".-'
01»
heim. Tel. 02552 19113. Rui- Reisburo Schiedrecht, tel.
137455, Keerweer 4, K'dam,
mogelijk.
me financiering
VZ34
SUPER FAVORITE KRUIKERST- en
SER, 9.75 x 3.10,- met achterRINGSREIZEN Spanje, Can.
kajuit, 45 pk Volvo Penta-oOostenrijk
tor, zeilboot in Davits, 5/6 eilanden, Tunesië,
Reisburo Schiedrecht, Keer- ■
vaste sl.pl, koelkast, str. wa4,- R'dam. TeL OW
ter, toilet, voll. uitgerust er? weer
137455. VZ34'
vaarklaar, vaste zomer- ■en
winterligpl. Braassem. Pr.' ZOMERHUISJES bij 'roman’42.500. Te bevr. 01751 8234 tisch slot, met zwembaft
of 070 i 245495. VZ2B
speeltuin en pony's. Prachtige
omgeving.' Ideaal viswaterT.k. z.g.a.n."VISBOOT annex' Vanaf 12/8 50?'. redui"*
speedboot m. 20 PK Chrysler
prospektus. F**rien
bb mot. 20 vaaruren op nwe. Vraagt
trum Schloss Dankern.
trailer. Kooppr. 3.500.-. Tel.' Harerf a/d Eros Duits U**"'
01886 2080 voor 18 u. Brielle.- VZ34
VZ2B

i

-

"-

-

■ Vakantie
Buitenland
-

-

■

. . .’

.'Voor'-uw

-

Nog div. POLYESTER KRUIcasco's, roei-visboten,
speedboten, motoren en boottrailers. Voor speciale opGelderblom
ruimprijzen.
's-Gravenweg
Bootimport,
.21-28, Nieuwerkerk a/d IJssel.
Tel. 01803 292Ó 4460. VZ2P
Te koop PLATBODEM, type
zalmschouw, lengte 7 mtr, br.
2.30 mtr. Dacron zeilen, gaffel
getuigd, mcl. 12 pk Yamaha
88-motor. Pr. ’B5OO. Tel.
01830 24478. VZ2B
Nautilus
BOOTTRAILËR,
tandemstel, tot
1500 kg,
1500,-. InL 01Ó'
225255.
VZ2B
SER

-

. ,.

*OVERWIN®-

.,

-

--

'

".M
«»

-

SEPTEMBER-OKTOBER

,

-

Te koop luxe MOTORKRUIöp'aanvraag. BeWW
SER, 1. 9 m, br. 2.80 m, motor REIZEN
TeL: OM
ro
Schiedrecht
Penta,
Volvo
gesloten stuurKeerweer

t'Bfl»-

hut, achterslaaphut, koelkast./ 137455,
Mooi, degelijk en stabiel;
schip. Prijs

-

2879. VZ2B

’26.000.

Tel. 01883

B Vermist enz.

■ Vakantie
Binnenland

__^

van schouwbu«
. aangeboden VERLOREN
naar metrobus, gouden <*«
gedupeerd,

CAMPING
KLINGELENBERG, Haarstr. 6, Tuil gem.
Haaften, heeft nog plaatsen
vrij voor sta-toercaravans.i
Tel. 04189 297; 010

-

-

hanger,

"**

zeer

denken, tegen beloning «*■»
te bezorgen. Mevr. W":
Middenhagen 61, R'dam.
010 322312. VZ39

- 286349.J -
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Ziekteverzuim: rijk steekt vele

Zijlstra in
IMF-top?

CRUISESCHIP VAST NA PROEFVAART

;; (Van onze soc-écon. red.)
ROTTERDAM
Het splinternieuwe passagierschip Cunard
Adventurer is zondagmiddag óp
de terugreis van één proeftocht,
op-de Noordzee vastgelopen op
de Nieuwe Maas. Het gebeurde
bij het Noordereiland, nadat het
schip de bruggen over de Koningshaven was gepasseerd.
Het pas bij de Rotterdamse

toni
e n

—

onderzoek

(Van onze

soc.-econ. redactie)

Droogdok Maatschappij gebouwde schip (waarde: zestig miljoen
gulden) liep vast door de stérke

— De minister
338.000 gulden beschikbaar
DEN HAAG

van economische zaken heeft
gesteld voor een onderzoek naar
het ziekteverzuim. In een breed opgezet onderzoek, waarvan de totale kosten bijna acht ton belopen, wil men trachten mogelijkheden te vinden voor een terugdringing van
HlÉlfj^^H
he t ziekteverzuim.
Sinds het'begin van de jaren
vijftig is het ziekteverzuim in
ons land gestegen van ongeveer
vier percent van.de arbeidstijd
tot ruim 7,5 percent in 1970.
Hierdoor is naar schatting van
de totale loonsom van ruim 50
miljard in 1970, een bedrag van
3,8 miljard '. gegaan
door ziekteverzuim.
■'.
Dit betekent, aldus de toelichting van Economische Zaken, dat een vermindering van
het ziekteverzuim met één per-'
cent een besparing in de loon(Van onze socj.-econ. red.)
sfeer zou opleveren van ruim
BRUSSEL'-.— Het Europa van een half miljard.
voorjaar van

EEG-landen:
71,7 miljoen
werknemers
je Zes

■

datum 1,1 miljoen mensen werkloos, zo blijkt' uit'de zojuist gepubliceerde sociale statistieken
van de EEG.
Van elke-100 arbeidskrachten
in de EEG':.werkten er 33 in
West-Duitsland,' 29 in Frankrijk,
jjirj Italië en 11 in de Benelux-

:

landen. Het werkloosheidsper-

■

centage in de gemeenschap bejroeg 1,5' procent, veel minder
dan bijvoorbeeld in de VS, waar
5 procent .van de. beroepsbevol-

werkloos was....
Van.de 1,1 miljoen werklozen
woonden :de -meesten- in Italië:
19 percent.
Daarna volgden
Frankrijk, met 36 percent, de Beneluxlanden -met" 9'percent on
West-Duitsland -met -6 percent.
Ongeveer 45 percent '. van de
king

Piet Smit gesleept. Daar werd
vandaag 'geconstateerd, dat hét
schip geen schade heeft opgelopen.. De „maiden voyage" vanuit Rotterdam, die voor 3 okto-

.

ber

werklozen bestond uit
onder de 24 jaar. ■"'.'■

-

.-.

jongeren

De gemiddelde leeftijd van de
werknemer in' de EEG is 38 jaar
voor mannen en .35 jaar voor
vrouwen. In Duitsland en Frankrijk ligt dat iets hoger, in de andere landen. iets lager. Twintig
percent van de arbeidskrachten
werkte als zelfstandige. De zelfstandige landbouwer in de EEG
is gemiddeld 48 jaar oud, ildus
de sociale. statistieken..

-.

BEURS VAN AMSTERDAM
van

het Limburgs Dagblad met de
NV Audet. „Het is het beste van
de twee kwaden", aldus TweedeKamerlid aalmoezenier J. Heymans, vertegenwoordiger van 81
priesters uit de oostelijke mijnstreek en 58 plaatselijke correspondenten van het Limburgs

VJtl?
-*-■■',

■

■

De groep vindt het bezwaarlijk, dat het LD bij een opgaan
in het Telegraafconcern het
nieuws van buiten de regio uitsluitend van De Telegraaf moet
betrekken. Bovendien zegt de
groep dat de werkgelegenheid
bij het Audet-concern beter gegarandeerd is.
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De
en verkoopprijzen
*>n vreemd oankpapier zijn
*merik.
Dollar
3.18
3.23
Belg. Francs ,'.',<,
1.25
7.40
Deense Kronen
41.50
45.50
Duitse Marken
100.00 301.50
Engels Pond
1.80
8.O0
Fmse Marken
78.50
78.50
uranse Francs'' 65.50 67.50
(kl.) 10.40 33.40
»'■ Drachmen
«al.
Lires (10.000)
52.50
55.00
{°ee. Dinars (klein) n.50 20.50
Noorse Kronen
48.00
50.00
Schill.
Oostenr..
13.90
14.15
Port. Escudos (gr.) 11.70
12.30
§P. Pesetas (groot) 5.00
5.25
66.75
68.75
Zweedse Kronen
84.75
86.25
Zwitserse Francs

■

'

.,

---------

. .

AAND. BELEGG. MIJEN
dutch.inl.fd
132. 132

eng.holl.1e
eng.holl.2e
i.k.a
mijbeb
nefo
'.
obam

...
...

.

■

utllico
wabo

6466
193 192
830 830
78 :'. 78.2*
478 476
126.5 126.5
86.7
82
82.5
84.7 84.9
133.2 133.2
367 S

wereldh..

126

protector

rolincoöjcp
uni.invest

...'

;

unitas

65

"63

—
.——

..

87

':■—'-"
X'—U

gedeeltelijke teruggave van de accijns op Olie. Het Landbouwschap
heeft in een brief aan de Tweede Kamer berekend dat hieruit eén
lastenverzwaring van 20 miljoen voor de tuinders voortvloeit, die
niét in de prijzen doorberekend zou kunnen worden.

SCHEEPVAART
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Carebeka IV 16 30 Z Finisterre Sgapore ;Schiekerk-16 400 NO
n Casablanca; Cartago 15 vertr *:Mauritius; Socorates
16 te
Barrlos nr Charleston; Capulo- Freeport;
Syracuse
nlx 16 480 NW Walvisbaai; Cl- £Statendam 16 v
n Nanulia 16 180 WNW Flores n fpels; Steenkerk 17 te Otaru;
7'«
vertouwert 162
164
164
Shellhaven; Capisteria 16 50 Queen of Sheeba 16 v London
685
vezelverw
ZW Monrovia n Lavera; Chiri. n Assab; Simonskerk 17 le Am51
52.5
qui 16 45 O Gibraltar n Na- sterdam; Servaaskerk
16 te
70/11
vihamij-butt 104 103.5 103
f
pels;
Capiluna 16 110 ZO Tako- Beira; Straat Clarence 17 te
7116+10* vr.gpap
665 655
radi; Chevron Nederland 16 40 Bangkok; Straat Feetown 16
5810
84
vulc.oord
82
84
ZZW Cochin nßatangas; Che- 4450 ZCêylon n Kobe; Straat
617
waveren
50
vron Rotterdam 16 520 ONO [Honshu 16 te Santos; Straat
53.5 50
71 ’3 »fsst wegenera
Dar Es Salaam n Antwerpen; Nagoya 16 te Durban; Straat
85
84.5
84.5
Chevron Arnhem 15 300 n Cris- Talbot 17 te Rison; Straat Fiji
84.5
71/Sofüstwegenerct 85
84.5
tobal n Maracaibo; Chevron 15 v Singapore ,nr Hongkong;
125.2
124.5
133*
71/4
wessanen
the Hague 18 te Kopenhagen; Straat Madura -16 v Mombasa n
71/7210
139
Coral Obellal7 te Abidjan; Co- Dar :s Salaam; Straat Chathem
wessem
175 174
pan 15 20 O Madeira n Lagual- 117 te Lyttelton; Straat Luzon 16
70/7121.7 west suiker 500
i-' 85.5b
ra; Coppename 17 te Monteqo 9950 NO Amsterdam eil n Pt
70/717
123
wyers
142.5 140
Bay; Cornella Bl 16 120 ZO Louis; Straat Nassau 16 te
70/717S'6Ê'
w;rers.ert 40.8 139
Ouessant n Lissabon; Cornella £Santos ; Streekerk 16 750 O
70
86*
16 20 W Borkumriff n Fl- Bermuda.
wiikheringa 86
:'.. Bil
gueira 'da Foz; Crania 16 750 Statendam 17 te Napels; Spits71*:
zaalberg, 125 123
NW Finisterre n Stanlow; Dal- bbergen 15 240 NO Porto Rico;lia 1 6340 Z Colombo n Syd- Stella Duval 16 te Rotterdam;
MIJNBOUW EN PETR.
ney; Dladema 16 410 ZZO Cey- £Stella NOva 16 350 Z Xp Race;
lon n Sydney; Dione 15 240 ZO Spithead 16 25 W Kaap Bouca71 Si
dordt petr 780 768
Muscat n Mena; Daphne 16 194 roni .v Algiers n Pirea; Thale71 si
dordtpret 770 -; —,:^—:W
n Mena; Diloma 17 t;tas 16 15 ZW Xp Finisterre n
7.2
X te Sabang
ö*bö*6
*Portland/Malne; Doslna 16 Haifa; Theron 15 340 NW Cura71/9.K1 maxwell
145.7 142.5 d 142.5 v 210 NNO Trlstanda Cunha n ccao n Maracaibo: Tjitarum 16
71/17.93 moeara
Tramandai: Deltadrecht 16 v 2275 ZZO Dar es Salaam n Lou255 255 d
Ravenna n New Orleans; Dul- '\renco Marques; Trident Rotter71/2308 id opr d
52000 30500 b
vendrecht 16 60 W Vancouver ddam 17 te Rotterdam; Toltec 16
71/230.8 id.i/10opr 3200 3120 b
ï Island; Dutch Sallor 16. Hans- tete Cristoba: Trident Rotterdam
71 ’246
1.4 W b.
3480 3350 b
tholm n Rotterdam; Deo Duce 117 te Rotterdam; Ylysses 18 te
16 10 NO Bassurelle v Lissa- RRotterdam; Vasum 16 Fahal n
|d.l/204wb
71/49.20
680 650 b X—,-' bort
n Rotterdam; Doggersbank NMina Abdullah: Vlieland 17 te
16 220 WZW Ouessant n Azo- EBaltimore; Vllst 17 te Hamburg;
ren'; Dljksgracht 18 te Rotter- 'VViana 16 260 W Pulau Weh n
SCHEEPVAART
dam; Esso den Haag 16 Brega f*Mena Al Ahmadi; Voorne 16
hillegersb 208
70 25
n Fawley; Esso Nederland 16 2200 O Luzon n West Australië:
te LeHavre; Fes 16 NO Oues- VVoorwaarts 16 50 O Minorca v
719
145
hollamlct 135 143
sant n London; Freetown 16 te NMarina de Carrara n irwin;
719
190
houtvaart
Antwerpen; Frislan Express 16 VVolta Peace 16 55 ZW Dakar n
7011
oostzee
86.6 86.5
10 Z Man n Stllloth; Gaaster- alta Peace 16 55 ZW Dakar n
70 9
270
dl|k 17 te Cutuco; Gooiland 16 CCotonou; Vivipara 16 te Rosa265
wijklijn
Porto
Alegre n Paranagua: hles; Waardrecht 16 180 WZW
7115
335 335b.'.'—;.Goeree 16 65 NtO Rabaul n CCocoseil n Dakar; Woltersum
-7112
zeévaartmij 167
Brisbane; Graveland
16 480 116 Miami n Mobile; Wonorato
WNW Dakar n Amsterdam; I15 800 Zt
Los Angeles n
Cruz; EBuenaventura; Willemskerk 17
Grotedl|k
te
Salina
15
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Antwerpen; Gulf Hansa 16 200 TTe Antwerpen; Zaanland 16 5
70,7110
arrtbrouw 121.9
O Okinawa n Mena; Gulf Hol- VW Madeira n Santos; Zuider.
7115
130
lander 16 v Arzew n Lavera; kkerk 16 280 NNO- Brisbane n
antverff9brl29
Gulf Italian 16 75 N Aruba; fNoumea.
7110+iOst el mljaruba 124.9 124
*■"
Gulf Swede 16 900 NO Puerto
70/71 18 sur.brouw 195 195*
'■■' " Rico;
Ngekomen Meldingen:
Hllvarenbeek 16 15 NW
71 /i of 2st hunter dgl
56
56*
56.4*
Oporto Lelxoes n Stockvlk; Aila 1
Beaurnont; AcHilversum 17 te Jacksonvllle; maea 1 v Shellhaven n Pernis;
CONVERTEERBARE OBLIGATIES
Holberg 15 35 NW Hoek n La /Asterope 1 v Belfast n Criur..
Palllce; HolendrecM 16 250 ZW chili; Alantic Cown 1 10
t.a.t.'B9
80.4 80.3 ,'-'"'—!'■"".
akzoAi
Cape Farver v Churchll n Con- (Cape Ree; chevron. Eindhoven
197V92
124
algbankC 124.5 124
tlnent; Hollandsduin 16 200 W i verw.
Sngapore;
Coral
1
t...t'7S
amalgaBl 104.6 104.8 105
Kaap Sao Vincente v Alexan- iMeandra
Bruensbuttel;
1
,135.5
t.a.t. '88
135.5
" [Diogenes 1 te
amroe9 5Ï 135
drie n Key West.
verw Taboqullla;
Jenny Smits 15 S 0Z WKp Gooiland 1 e Paranagua; Hrt.a.t. -85
ball.nedBï 113 113.2
Nez nr Amsterdam; Juval- mes 1 v Gorgetown n Parat.t.t. '8S
bergoss 6| 100.9
—.;';.-. Gris
ta 16 200 ZZO Ouessant nr maribo; Kalydon 1 v Pto Car3|
>--;
'75
borsweh
106
t.t.t.
Bilbao; Kalydon 1 6v Curacao ddon n Catialamar; Kelletla 1 v
■"—
kiemu.g.3i 107
Cardon: Katelysia 16 te Polnt 11 Conakry n Monrovia; Ker—'* nFortin;
136.5
Katwijk 16 450 Z Flores mla 1 v Curacao n Cristobal;
136 136.5
ta.t. '88
boz 7
nr Leixous; Kenia 16 Koplonella 1 v Mina al AmaCartagena
bredaorjb 7139.4 138.5
1973-'»
te Conakry: Klttl Wake 16 70 ddi n Al Fhal; Macoma 1 v
t.a.t.'7B
dr.overijs4l 108
nr
NW Bari
Ahus Khasiella 16 kKharg n Singapore; Moerdijk
ta.t. *8S
elsevier 71 195 188
—' !l 680 OZO Bermuda; Kryptos 17 11 v Seaitle n Stockton; MontGram;
te
Isle
of
Kreon 18 verw fferland 1 pass Fernando Not.a.t.'7B
93.1
93.1
—--:".:,'
gèlderzn4s
te New Orleans; Kyllx 16 v ronha n Adam; Mijdrecht 1
t.a.t.'BB
giatbrocaj 892 88.5 —'
Beiroet n Lavera; Ladon 16 60 verw Puerto Ordaz; Nederrljn
ta.t. *84
122.9 122.5
N Cape Hatteras; Lady Sophie verw Pint Fortir
grinten 6j 121
ta.t.'79
70 N WBorneo v Yokohama nr
hagem7l 7} 115.2 115.8
Singapore; Laura 16 te Rotter- /
ta.t.'7B
holee69 7l 140 150
dam; Leonidas 16 10 ZW Carta-1 Te R'dam verwacht
gena nr Barcelona; Laarderkerk
88.7
*8S
hoogov.s}
ta.t
16 180 W Luderitz nr Dakar;
1972-81iheholl7j 291 288.5
Lycaon 16 p Landsend nr Am- Alg Cargaoors My; Euphrate
86.6
sterdam;
ta.t'7s . indola 3?
86.5*
Leersurn 16 te Tampa; ~\rrans 18; Moronia Frans 19;
Lelderkerk 16 280 N WFreetown Martiniquais Fran 21; Montaan
ta.t'B4
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ta.t'BB kim 6*B
89
sterdam nr Paramaribo; MamroSaplenza nr Lima1975--88
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Francisco;
Montferland 15 RRotterdam
"1.11 13.40
,—
87.
87
ta.t.2007
b
n
Adam
16
Dordrecht
;Mytras
Salvador
1.57 14.43
ta.t.2607
50.4

■
'
''—

"'-'■
ned.dagbl.u 230 ;": 234 '.-

|7ifo Bt2J* ohilobcrt
53.5 53
127. j 171/16+2 s»t,onfKht 333 328
hsqem-fW .125.2 127
■'
133
';l 171.8.+.0.55-. pent h 6eor-118 119 „
.134
ha'bsrg
ha'nhro V. ■'.:" C2.1 '82.1
-"3
.' 3-rcél fles 171 .170
27D') 27:.f! ■''''"':
■' "prSbrandt
h?.:én-.3t*x '73
271 270
1122.
hatanr «d "*?.3 _".'*
-.7
--"rsdemakera
133 134
h"o:i:r—-n ."1 Ï.Zi'.':-.

'ïev'-iros:-:

J

.

■.

—

■

7.

'

—
|—*?*■

.

■

'

'\

—

\5

■

—: —— :

,

, ——

;.';'"

■

zeeland'

-

=

~

=

c —7

—

r

'

— .,.
—— b
—
—
—
'■$ — '
—

-.

—
—
—-—
—C

— ——
—
——
— —■
. —".. ——— ■
—' —
—

a

,

,

.,

cn

rn
vn

—
— ——
—.— ———
— '"——
— ———

v

.—

97.6

55

—..

rolinkief

rolin.gr 6*

90.4

—
——
■ —— ——
—
— '—;
——

\SIS--ti sarider* 8 135 135
t.a.t.'7s' -schokbet3} 155'
ta.t'76
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Wij kunnen u dagelijks inlichten over ontelbare
scheepsposities. U hoeft slechts te bellen (nr.
14.74.00, toestel 112) en onze scheepvaartspecialist
helpt u naar vermogen. BIJ VOORKEUR tussen 9 en

13 uur (zaterdags van 8 tot 9 uur)...'.

-' -'~-"
.■■■:■

-

—.—

U ZOEKT EEN SCHIP?

89.7 89.7
vihbuttSj- 107 .107
,93.6
W yerB 6i'. 94
vjtiamij 6

SURINAME EN ANTILLEN
-V.-tyß.Wt s' 65

< '-*■

-

—'.-":\

6\

'

.

n

>

.

'

r
c

,

b

— —
—
—
— —.

:

ta.t 73
té.t 74
ta.t 74

~'

\

-

7-77

-—

'~

\

.
.
.
.
- . - .. . . .
.
.
.
.
' .' .
.
.
. .

78
'cranéned 141. 141
crane n4cp 60
deli-atjeh
109.5 109.5

" del!-mijf7s'l2l

■

=

227
229
235* 227*
71 11
".kemo
193.5 203*
68.7 68.1
69
688
kemp beg 112- 112.2
71 15
286
schultèma
295.5
28»*
308
310 308
keyhout
71 10
70/71 18
schuppan 358
126
125
keyhtepr 127
716.8.
schuttersv 106.5 160.5 160b'
236.5 718
71 18
kiene
236 235
70/716
102.
simons emb 102
102
298
292
298
71 10
kloos
56 8.
45.5 47
soerab3ia
241
243
716.50f3V5s kluwer
71 f 4
stevlnar " 90
91
91
71/72.1+3Vs kon b'korfb 120.2 121.9
719
116.5-117*
118.8 120*
120.6* 66 6
71/72.1+3Va idem et
tab philips 78.5 80
16.5 16.4
71/72/1.20 idem Scor
66 6
tab phil 6pr' 98
16.1 16.1
—'
71/72/1.20
54 io 3:. tandj:priok
243
84.5
244
7112 "■> k.ned.pap 245
7112
167
techmar
167 167
29.9
k.nd.text.u 29.8 127§.
teeh unie 255 255
255
127.5 71 19
69/708
127.8
koud'Js
71/22.5
't'
techn.uwb 259
87.5
71/3
86
krasnap
390
76/71 15 k.v.t.
395 390
71 2
87.5 88
telegraaf
70/717.8
kv.tprwd 140 141.5 141.5 719
257
257 V
*."
tilbwatsrl
658+5st kwatta
172
172
170
68 7
trlcotbest
81.5 81.5 ', 815
71/12
landré-glind 140.5 140.5
71 ie+l'/<st twentsekab4l2 .400
400
71/72 20+Sstieidse wol
6313
W_„
178
178
übbink
71 12
212 211
udenhout
70/7 MI v unikap:'- 260- 258*
256
lir.detjacob 228.5
7i /is
71 f8.2
unilever- 117.5'
-r-'
224
71 fl6
lindet j:crt 224 224
71/6.2
54
unilever ert 144.3 143 -142.8
50
69/2.50 lijampf
118.2 717
ld 7 cpr
83
716
lijm gel ert 118.2 118.3
717
id.ct7cor 100 100
71/6
96
lijm gel 'b
id 6cpr
130*
130.5* 7' 6
88.8 88.8
71 i.2s+h2s m aclntosh 131
74
60
60 "-'":
id4klcpr
7071 / 2.50 friatubel
84.5 84.5
714
id4grcpr
61 3 61.2
71 12
293 290
meneba
vliet wem
185:: 1.84.8 183.5
676
118.5 71/10
meesbouw 119 118*
69 8
veneco
48 .' 50
50
metaverpa 285
7120
282.5 283
70/718
veneta
250.5
251
71 18+I5st meteoor
390
56 6
32.5 33*
molukse
70 4+sst mulder
107
7110
200
-7110
71 18
283
ver.glas nb 201 205... 203
mijnb werk 283
78.2 71/o.9+sst naaf den -66, 66.5
66.8 70 4
vh schev
79 '■■"' 79 '..-■"
6816
81
84.5 80.5
6Sf ia
naeff
ver.mach- 116':- 113.5 113.5.,
75
66/75
ver.p.Kleer 81
,'
nbm-bouw 74.S 75.5
'827116
71/4.2
nedap
ver.n.uitg
375 371 §
193.5 195.2
.—,,.
71 3.ttm/» nederhorst 67.5 '67*
67* 71/1.40 ver.n.uitg pr 19.5
71
718
176
ned.bontw 226.5 230
ver .touw

,

,
■'

'71 /6+lOat
496
717-2/4
7114
719
71 14
7 'r l 2
'0 'S
71 10+ Sst
-7' io
71/l+6st71 /i+6st
71/7212
65/6610

:

. --

Suriname^.'
*
'
I ,11.4* 71 6+2st

1

8"
il*.
9T- f
hooqens-ir
717.
125
hooimeuer W ~~.-'X. 3.'
'1/4+4 S ih e holland 670
655
71 14
industr :n'j 259.5 255 5
122
70 f 5
jb b kondor 98.2 98.5
71 20 '-"'.■;
398 *, 400
interlas
71 3.80' mter.müller 65.7 65.3
56.5* 7,20

"—

,
—

-

.

'

nr Ashdad nr Kreta; Nederoh10 800 m N Honolulu nr
Abida 16 te Djakarta; Achil- {ne
les 18 te Antwerpen; Alcor 16 Yokohama Nedlloyd Kinverley
te
Rotterdam; Nedlloyd Kyov Hoek. v Holland n Santos; 17
Adine 1 520 W Les Ha.-iois; to 16 700 ZW Luanda n rßotterActeon 15 v Martinez n Singa- dam ;Nedlloyd Kembla. 16 te
pore; Alkea .16 te Rotterdam; Pt Elizabeth; Nedlloyd Nlle 16
Adrastus 16 v Umulden n Ham 10 O Las Palmas nr Dakar:
-burg; Ares 16 420 W Sao Mi- Nedlloyd Niger 17 te Bremen;
guêl n San luan: Arctic 16 25 [Nykerk 17 te Duinkerken; NordWZW Lista n Gloucaster; Ali- ! land 17 te New Vork: Oldekerk
teekman 17 te Amsterdam: ]16 450 ZZO Muscate nr Dubal;
Ameland 16 v Le Havré n Ondina 17 te Puerto Miranda;
Swansea; Atys 16 400 ZO Osa- lOnoba 16 dw Kuria Muria eil
ka n Mlrl; Ammon 16 v Para- [nr Kharg; Ouwerkerk 16 225
maribo n Amsterdam; Aristote- NW Kaapstad; Palamedes 16
les 17 te Port of Spain; Am- 370 ONO Bermuda; Papenstelveen 15 v Sorel nr Crlsto- drecht 16 400 O Honolulu :Pabal; Atlantic Crown 16 215 Z cific 16 150 ONO Curacao v
Halifax; Atlantic Star 16 175 Santa Marta nr Marseille; PhiZZW Cape Race v New Vork n lidora. 16 75 OZO Kuriamuria
Antwerpen; Atlantic Trader 17 eil; Polydorus 14 v Djakarta n
Rochab 16 v Havanna
50 N Trinidad: Antarcticore 14 f Penang;
v Gulfport n Bóllvar; Arme 16 (nr Rotterdam; Rowin 16 40 NO
Villano
v
Cadez n Shoreham;
10 W Goeree v Vesteras n
Brownvllle, Téxas :Angus Ex- Rudolph Peterson 16 180 NO
press 16 Villano n lerland; Ari- Socotra nr Rastanura; Rynborg
zona 16 dw Blzerta n Algerile; 16 15 N OKiel nr Mantyluoto;
Balong 17 te Mocamedes: Batu FRotte 1 6400 ONO Puerto Rico
16 v Le Havre nTenerife; Ban- nr Santos; Roerborg 16 10 W
da 16 130 NO Las Palmas n La EBill of Portland; Sylvia IV 16
Cpruna; Banggai 16 te Bremen; pass Ouessant nr Figura 'da
Barendrecht 17 te Pulau Sam- Fos n Bremen: Saf Ocèan Aucbus: Bengkalis 1 6250 WNW kland 16 te Melbourne; Sepia
Cocos Eil.; Barradwave 16 900 }16 v Mena al Fahal nr Jebel
ZW Azoren n ickerie; Berend Dhanna; Sarah Elizabeth 16 N
N 15 20 N Burlings; Brandarls v Cuba n Antigua; Situla 17
16 100 W Napels; Carebeka 111 460 ZO Bermuda nr Rosario;
16 30 NO Ouessant n Bilbao; Sinoutskerk 16 v R'dam nr Sin-
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aniem nb
80.5 80
aniem.nb et 82
arnhschb 120
arnhschb.cl24 " 125
asselberg 92-94

-

’

WISSELKOERSEN

~

a— %

217
autor'dct 216 213.5
ballned
54.8 55.3
117 x 117*
7i/3+l6at bam.vbf2o 117.5
147
150* 150
M 4 batava
320*
batenburg .311 310
71 i«
beekal.vanl2B 128* ,129
716
62
beerszonen '62
71 ’5
159.5
7lf4+s«t begemann 160.2 16 0*
317
317*
71 lB'/1 +h2sbensdorp 314
335
337.5 335
bergoss
71 12
berkel pat 333 335* 335*
71 15
berkal et 325' 340
71 ts
blydwilHOO 80
sss
7$
75
blydwlOOO 75
«56
334 331
7111+5»» boerdruk
151
150
149.2
71/360 bOlsflO
borswehry 185
222*
7115
126
228 221
7115
idem et
521
71/4.88 boskalis 127 126
525 522
353'
71/15
boz
7121
braatbouw 350 348
37
brakke gr .37
■—-."
71 10
brero vastg 272.3 273.3 272
71 to
brero vg et 267 270
brero
vb
463.1 468.1*
7120+5*466
71 20+Sat brero vb et 480.5 465*
71/3.80' bChrm telt 79.7 80.9 -80.9
bührm.tct: '79.7 80.9
80.9
71 ’.3.80
205*
71/9.6
calvé H2O 195 205*
71/9.8
calvé cè 20 198 205* 205*
71 10.2 ': calvé 6cpr 152
7110.2idct6cor 151.5 151.5
70/71/24 c suiker. 530 531
531
'70/71 ’24 c suiker nm 397 *■'—'"."
70/71/24 c suiker ort 530 531-531
71/17
ceteco
175
'131
71/17
175
ceteco nrc 181
71 '2
chamotte 260 262.5 263
71 «
chamotspr 235

Met uitzondering van aandelen Koninklijke Olie, zijn de koersen van overige internationals alle lager
""gezet. Voor Koninklijke Olie, de maandag het interim-dividend
v*>n 3,50 werd verhandeld, kwam een opening tot stand op 123,20
tegen 125,70 van het slot van vrijdag. Per saldo verbeterde de prijs
«rhalve met ’1; Later brokkelde de prijs met 20 cent af. "
AKZO kwam aan het begin van de nieuwe beursweek wederom
Wet goed vooruit en verloor 50 cent op ’71,50. Hoogovens ging met
«j cent naar beneden en kwam op 75. De aandelen Philips verwisselden 40 cent goedkoper van eigenaar op ’53,90 en Unilever
noteerde begin beurs 143,30, een achteruitgang met 90 cent.
Van de bankaandelen stond Amro-bank licht onder druk, maar
"1 de cultures ging het wat beter. Amsterdam-Rubber won een
Punt, Deli-Mrj klom zelfs ’2,20 omhoog en HVA werd 1,4 punt
«uurder Heineken verloor ’1,50 en kwam met ’305 weer dicht
"1 de ’3OO-grens. Bij de scheepvaartfondsen was de stemming

' "

DEN HAAG
De Nederlandse; glastuinders zijn bijzonder ver-,
voorgenomen
ontrust door de
afschaffing van de regeling voor
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287.. :'". \ 286.5 5.0 4.0 3.5 2.5 2.0 10 0.0 79 7.0 6.0 5.5 6.0 6.5
54*
54 3.9 3.8* 3.7* 3.8§
263.3 -.'.'. 263-3- 3.3§3.1 3.3§
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707110
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688
Ti 18
71
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70/7110.

U kunt Het Vrije Volk

y't

54 3§
263.5-,.-

■

HANDEL, INDUSTRIE EN DIVERSEN
71/6.5+55» a c.f f25 254.5 267
266
,7if2-,-" ahog bob r'4l ï 5-41
71/4,40- albheijn
153.1 153 '.'152.5
7(1718
160
algvrimp 160
160
amalga.
71/3.2
37.2 "37 '..'""; 36.5*
"715 ■.'-■- amstgoed 130
130
amStdrdoklBo ISi *
'-. 71 13
181*
715
amst.drscv 198
71 IVi+sat amst rijtuig 145.5 145.5
—,
56 3
aniem e'
77.5
70 5
56 3.08
S 63.08

<
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onze sociaal-economische redactie)

;

112* 718
europehot 400
kas-ass
110
71/7' meès&h.gr 188 188' -188 87 7,
.114.5
fjgeè
7112"
mendesg 435 -435 b
67 7
figeedrt
111
71 f45
71 / 2.40 fokker f2O 40.2
natinv.bk 660
71/2.4+25 t ned cr.bk
57.5 57.7
58
71 10
ford auto 900
71/2.S+sst nmiddbk 170
168.5 168
71/6
furness 20 81.5
7i6+sst slavenba '292 289
®>9
gelderzn
189
103.2
716+5st slavenb et 292
«9
9
gelder4pwd 105
289
289
680 ;' '. gêronbet
164
HYPOTHEEKBANKEN NEDERLAND
piessen
717
'202
7' f 1-4
71 IS
gistbroc ■66
fr.gr hyp '822 820
71/1-4
qlstbrct
66
71/9.3
westl.-utr 363 360§
715+Sst ooudsmit
133
70iiaf7Js -ra3SO
SCHEEPSHYPOTHEEKBANKEN
130
70/71/5 grintsii,r 2O 220.5
7114
seh.hyp ned276
276
69 7
grofsmed .61.5
71/5.72

"
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688
115
114 ï
dikkers
7112:
dorp en co 210 .210,
BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN
71 12 ;>< drovht170 170*
715
238
droge
239
71/s+2ist anievf*2o 115.2 117.5
6510 : m duiker
82
82
7i /4+sst amfasf2o .111 .109
—; 71/3
~
V:
.". 55.5. 55
71/ 2+loB ass st r'dam 103.5 103
.102.5 71/4+3'/s st econosto
|
sss
cultuurbk
101.5 '101.5 71/4+3V3st e Sevïer. 568 .575
elsevier
ert *386
573
71 ’2.80 - delta-lloyd
80.5 80.5
80.5 71/7214
emb a
i BO
181
71 f S
ennillmij 165.2 163
163 709
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71/5.7?
.enkes.
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Beursoverzicht
—

daarom op 25 september zijn

aftreden bekend maken, aldus
de Amerikaanse berichten.
Vooral zijn scherpe kritiek op
de invoering van de Amerikaanse invoerheffing van tien
procent, zou de Verenigde Staten tot hun afwijzende houding hebben gebracht.

TUINDERS VERONTRUST

kan daarom

2.5%
.._ ■—
robeco
....:..
5,59
''.."':■'
-7
ln deze koerslljst zijn opgenomen de officiële noteringen, meegedeeld door de Ver. 'v. d. Effectenhandel
Antillen;
en
Canada en de Ver. St.; verder; -env.obllg. VenVlartng der tekens: d
e;
div.;
«
van alle fondsen die tot notering zijn gekomen. Indien In de 2de période een notering is tot
bieden; f
stand gekr>. C claim:,*, =; gedaan eh bieden; x* laten; S =* .èrjaan «ti laten; b
notering In guldens
,;mèn Is deze vermeld, .voo zover betreft 'aandelen In de rübKtbank-, kred- en verz.wezénü hyp: banken
»■?='ei'splitsing; st ex stock.-/ "■■""'..' '-"
rNed. en scheepshyp. banken; handel. Industrie en diversen; mijnbouw en petr. en scheepv;
.■'■'. ■.
~
v-■'■" '*.'.-."'

meniiigkwqt

";

,

kon. ned. petrol. mij ’20 .125 7
kon ned stoonlb-n'Ü'-r'at.bez,;

"■'
(v) n.r.cert.
'„;
' v --.'ommeren
"«.
7fo.6+./,si
philips' gloeilamp,

st.

A* LVvi> ri £4 \ir w

Amerikanen zouden bezwaren
hebben tegen zijn herbenoeming voor een derde ambtsperiode van vijf jaar-Hij zou

Nederlandse schepen

—

Dagblad...:

was, gepland,

gewoon doorgaan.
.De ? Cunard Adventurer is
speciaal gebouwd voor het cruisen in het Caraïbischë gebied.
:Het schip, uitègerust met allerlei-technische snufjes, kan 650
passagiers meenemen en heeft
300 bemanningsleden. De maiden trip voert liet schip met 450
passagiers naar Lissabon, La*
Palmas en de' eilanden in ds
Caraïbischë zee.

140 „vooraanstaanden" in ZuidLimburg heeft zich ; uitgesprosamengaajj

-

weer vlot.
Dé Cunard Adventurer is
naar de nabijgelegen werf van

onze soc.-econ. red)
Een ; groep van
HEERLEN

ken voor een

.

een.

PRIESTERS
WILLEN LD
BIJ AUDET
(Van

:

—

.
.

ebstroom.' Pas drie uur later
kwam de Cunard Adventurer,
cruiseschip van de Engelse
Cunard Line, dankzij de vloed

telde in het

1971 71,7 "miljoen werknemers.
In de EEG-landen waren op die

soc. econ. redactie)
AMSTERDAM
De president van de Nederlandse
Bank, dr. Jelle Zijlstra,' maakt
een goede kans om directêur
van het Internationale Monetaire Fonds te worden. Eén
andere kanshebber is de Italiaan Rinaldo Ossola.
Dit meldt hét Amerikaanse
dagblad „Washington Post"
van zaterdag.
De heer Zijlstra toonde zich
bijzonder verrast dóór deze
berichten. Hij zegt nog geen
enkel officieel verzoek te hebben gekregen om kandidaat te
zijn voor de IMP-topfunctie.
„Ik kan geen enkele reden opnoemen, waarom ik het zou
doen," aldus onze bankpresident.
Op dit moment is de Fransman Pierre Paul Scheitzer
IMF-directeur.' Vooral de
(Van Onze

'
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Ï^MSRAEL
KERSTRÖNDRËÏS
ALLE FASCINERENDE HOOGTEPUNTEN IN EEN

(

REISPROGRAMMA

IM

IN DE BONNETERIE

I

||Hj

Duizenden jongens en meisjestruien

II
mm

7

BIJNA HALVE PRIJZEN

:

Duizenden DRALON meisjesvesten

■

Pk Duizenden -dames jumpers,: uiterst lage prijzen

8

95

IH

KOM ZE KOPEN, DANK U!

ROTTERDAM: Binnenwegplein
DORDRECHT: Krispijnseweg 66

H

Riemsdijkweg 12, .R'dam,.
tel. 010-296188
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'OVERTREK-

Vanaf ' Ï2s>-.
KEN wij uw bankstel, met
'bijlevering van stof of skai
225.—, eethoek; overtrekken,
van ’45.—, 3 -jr. schriftelijke
garantie. Wij komen met onze'

’

’

statenkollektie. aan

- .-

'

I

"■"■"'

bankstellen, kasten, slaapbanB
ken, woningtextiel enz. levert
. .op
kredietservice,,
n Aantal plaatsingen
zeer soepele
'ook aan ongehuwden. Vraag
.'grttis folder. Postbus 1547 .
f] Rubriek:
."Rotterdam. VZ4O ■ ■ ~

,

-

GORDIJNVELOURS in 54
kleuren, gratis genaaid vanaf

12.95.Kamerbreed tapijt, alle
merken gratis gelegd en graBaars
tis ondertapijt.
"Schouten, Henegouwerlaan 58,
tel. 010 136110. VZ4O

’

-
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.

■

.

"
*

OCO
T"
’4l46D»7i"
;
-■»■*:-■".-
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'-,;■■■ over het Meeryan Tiberias met bezoek aan Tabgha, Ka-.
pernaum. EinGev.de Golanhoogten. Rosh Rina en Kunei„__~_-,
_:.i_;_ *."".''"_
'**_■,'"" ".''»■_'
aal da anuar
3 ,ter 9<3n
",
■>'■'""
l
a
n
u
a
r
I
Jlber,asL
9
* naar Safed..Acre. Ha.fa
Dinsdag 2 januari dagtocht
(Carrnelberg). Caesarea en Nathania voor diner en

v

"

-"'**

"'"

-land,

,-

—

.

1 1 LH

,

den.
mm^m^mm
Niet inbegrepen: een reisverzekering (f 13,—), luchthavenbelasting en I.R.C. (totaal f 16, ), die wij wel voor u 5
verzorgen;eventuele annuleringsverzekering.
7'iSv'f

,;,;

|

Amsterdam-Te)

met bad of douche, alle maaltijden behoudens opdedagen
tereigen beschikking, entreegelden, dienstenvan'Nederlandssprekende gidsen, kruierskosten en bedieningsgel-

_>="■-

:
■

i

Inlichtingen-Aanmelding:
Rotterdam,
'■*'''
Witte de Wiihstraat 25, tel. 010-147400

t\a

/jffaffijh

v^^^/ ■

1

wI

RrflffllrWFfr

{tUijUri

WINTERPROGRAMMA METMEER UITGEBREIDEGEGEVENS
OVER.DEZE REIS IS GRATIS VERKRIJGBAAR
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het zelf/
□ Doe
Hobby's
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-
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Hl
Q Deze coupon nü invullen, uitknippen en verzenden in een gesloten,. |y
Handtekening:

*

vart23december—sianuari
"

———>—i'

-

(3 X binnen 1 week is 2

Naam:
Adres:—:—
Plaats:_

■ '*"-"""

1A r\A «ree KUNUKtIS
Dnunocio
-14-UAAU9C

f1

CSNTRAL,:'

n Gewenste plaatsingsdatum'(s):

;
■
" B
-

Voor *t opnieuw STOFFEREN
v. uw club- of bankstellen D.'
Geneuglijk, Van Meekerenstr....
S6 (N), teL 113551, b.g.g. 280869
.- 120629. 'VrijbL stalen .op
«IchtVZ4O

.

:

.

:

*

UNIEKE KANS! De-grootste-

en goedkoopste meubelfabriek,
'van " Nederland 10.000 m2i

,

30 december dagexcursie naar Afula, Nablus.;
vervo,9ens naar

Jeruzalem; middag ter eigen beschikking.'s Avonds deel' ~
:name Kerstviering in Bethlehem.
Maandag 25 december gehele dag ter eigen beschikking "l
-. ■■."-.
7
" voor Jeruzalemof excursies.

bathwordtaanbevolen.

Bromfietsen y;l
aangeboden
_■_____' -x

_iINBLOKLETTERS
"fl

fl'"''! .

-.

rond 7

,: .Zaterdagi

*

;
:
***
■ Dinsdag 26 december uitgebreide excursie door nieuw- .
'"
oyernachr Woensdag 3 Januari-donderdag4 Januari verblijf in Nadagexcursie
de
december
naar Massada.
■."■■'',.■ r
y
Dode ZeerJericho en Bethanië met lunch en route.
. wówsdSw
'-;■_'*""»
El-Al naar Neder5 januari terugres per KLM of
Donderdag 28 december dagexcursie naar Beersheba
J"
: (BedouTnenmarkt), Ashkelon,. Ashdod, Tel Aviv en Jaffa
.
..,.--met lunch en route.
Vrijdag 29 december dag ter eigen beschikking waarb'rj
-"'*';/_
. X alleexeur-» ''ï*"'V'"_' '» " Aviv,
Inbegrepen:vliegretour
~
bezoek aan de westelijke muur bij het begin Van de Saoomschreven, overnachtmgen op 2-pers. kamers

H Rijwielen,

'

HEf:

tion Rijnh. dagel. geopend v.
10-5 uur. Vrijdag tot 9 uur,
maandag gesloten. VZ4O

''

** * '*

UITGEKIEND REISPROGRAMMA '.
Zaterdag 23 december vertrek per El-Al of KLM
24

MINGSM&TERIALEN, ketels
compL m." pomp ’B2O mcl.
Baars-Schouten, Henegouwer-l* BTW, 17000-KcaL p.u. Veha
laan 58, teL 010 136110. VZ4O radiatoren, buizen, knelfittingen> Levering compL zelfMOTEX reinigt uw meubelen bouwpakketten, mcL desk. admofoonkastje. 010
371508. gebouw Oostzeedijk 234 Rot- 'en vaste 'TAPIJTEN BIJ U vies. Boilers, nieuwste merken,
VZ4O "■.-■
terdam Tel' 129038. Geop... .THUIS. Uw interieur in en- gijsers met 2QM> korting. Al-.
dinsd. t/m zaterdag van 10.00. kele uren schoon. Bel 010 -. leen bij Holland 'Warmte, 3e
Koopjes alles moet weg. Grote "tot 17.00 uur vrijd. tot 21,00* 133916. VZ4O- \-X. v,.7.. * Industriestr. 2, Vlaardingen.
V
TeL 010 351353 344047. Na
.partij BANKSTELLEN voor uur. VZ4O
.17 u. 01856-;2231. VZ42
de helft van de prijs, geheel
orig. Skai en le kwal. meu-*
"bONVOÖR
OPGEVÉN -VAN EEN VANGER/ZAAIER
belstof, o.a. 'ripcord, 2 van
445 voor 249. 3 van j 549
*.'oor ’299, 5. van ’645 voor
’359, 5 van ’795 voor ’445, 7*
A.U.B;
van ’895 voor ’495,4 van ’995
is*
voor ’595. Alleen bij NoorlanVerzoeke onderstaande tekst als.Vanger/Zaaier te plaatsen:
"der, Hillestr. 12 bij Metrosta-

-

■

7^s»^'^^^^
'Zondag december excursiebinnen de muren van oiid.

T.k. ROTANWIEG 125,-. Wit
bij' gelakt, z.g.a.n. met hemeL Na
Enorm
veel
voor
geld
thuis.
.19 uur B. v.d. Laan, Busuw oude meubelen bij aan- singhstr. 35b. VZ 40 :
■■
nieuwe.
soepeZeer
koop van
aanbetaling
mogelijk.
le
Vraag, gerust zonder enige
verplichting inlichtingen aan
Postbus 1547 R'dam. TeL
;
.117115...VZ4O.
Laat uw MEUBELEN over- 'T.K.'
"DAMESBROMMER
trekken; binnen 5 dagen weer (Vs-'spa). B.mnd. oud. staat in
terug! " Vraag vrijblijvend stelling, weinig:. gel. Vr.pr.
"
prijsopgaaf. Meubelstoffeerde'’300.—. TeL. vrijdag na 18.00
rij Hoogvliet, Wilhelm' TeilTel.
geh.
uur. Zatérd.
010
dag.
plaats 28-30. TeL 010-163274
t£;>*.
169024. yZ4O : 1
-. -■■-, 3j '. '- 251686. .VZ2S

.GRATIS vrijb. TAXATIE
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DESSO TAPIJTTEGELS korte tijd gebruikt op showroom
50 X 50 2.75 per stuk. Verder'"
Meubelen,
tegels om los te-leg-;
Huisraad nieuwe
gen nylon. Magneet 40 x 40
.vanaf 1.95 idem, 10 kleuren'
T.k. EETTAFEL ’300,-. Lits- 50 X 50 per stuk ’3.50. Haar50,-"
100.- kast
jumeaux
tapijttegels zware kwaliteit 6..
50,- na
trapnaaimachine
50 ; x -50 p„.'’4.50,.,
kleuren
18.00 uur. Tel. 010
118903.: dikke hoogpolige tapijttegels,
VZ4O
___.' :vele kleuren vanaf ’4.95 per
SLAAPKAMERS. 10 verschil- 'st Originele Berber tapijttelende uitvoeringen. Compleet gels alleen bij ons ’5.85 p. st.18 uur.
Dagelijks van: 10
met toilettafel ’598. Aanbouwsets: ledikant, 4 kastjes 'Vrijdag koopavond. Span-VZ4O
en overbouw reeds v.a. ’445. iaardstr. 4L Rotterdam.
_3-*
1
Levering direkt uit .onze op- \
Atag
en
Etna,
slag, prijzen ver beneden nor-, FORNUIZEN.
20 tot 40%
min.
Pelgrim
met
maal. Eigen import, lage kos- korting. De Witte Hoek, Maten. Wilson Meubel-discount, thenesserdijk 83A, R'damEmmastraat, Bergschenhoek, West. TeL. 010
156868.' na
teL 01892 2819. Geop dinsd.. 18.00uur: 146301. VZ4O *
tm. zaterdag 10 tot 17, uur.
Bankstellen direct van dé faVrijdag tot 20 uur. VZ4O
briek zeer fraai uitgevoerd ia"
EETH. WINDSOR, rond ’lBO, diverse kleuren. 5 jaar garankoelk. Indesit, 140 L ’5O, 3 tie op het binnenwerk. Nor-f
1-pers. bedden, compL ’125," male prijs ’l3OO.- voor ’595.-eiken theekastje, eiken gram- Lunstroo Meubelen. Industrie-

-

'

.
.-

binnen een jong" en jenthousiast'
hij/zij zal
team.vertrouwd kunnen maken met de modernste,.'.
administratieve technieken. Medewerker/ster'
waaraan wij denken is ongeveer 20 jr, en is in
het bezit van het praktijk diploma, boekhouden '.
.-'-".
:(öf studeert daarvoor)
Honorering is in overeenstemming met de waar-,
de die wij aan deze functie toekennen.
Soll. te richten aan bovenstaand adres (vermeld
j
u dan even personeelszaken).

'

»■

i!

pi
Haag, Gouda; Dordrecht.
.Voor|uw sollicitaties kunt (u- schrijven ']
of' telefonisch* een "afspraak -maken
met onze branche-manager P.. L. A. ;
J7Verhoeven, tel. -010-.-.-" .120918 ; 128776. Litton Business' Systèms
Holland .N.V.,;Schilderstraat.34, Rotterdam. :-7
"■
-

BOEKHOUDER/STER

.

1$

*vjj
- * "<*
rfP> i

"JÜf
'_^rf*ÊÉÊk

'

11

ASSISTENT

, ' ’
’ ' ’- ’ "

'

-

Een uitgekiend reisprogramma geeft u een totaalindruk van het ongetwljfeld boeiendste land te wereld. U zult monumenten zien van 5000
!"■' bewogen geschiedenis; u zult zien hoe woestijn tot vruchtbaar
bid ■"maakt wordt en hoe een jong enthousiast volk onder uiterst
moeilijke omstandigheden een land tot cultuur brengt. U ziet een wesr
n< n een oosterse omgeving waar de tegenstellingen u blijven
frapperen. Bovendien, Kerst in Israël, een bijzondere belevenis in uw

A. Ervaren verkopers V
B. Enthousiaste f
7 beginners
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Voor spoedige indiensttreding. zoeken wij: 7-7:
-xyyZy

in verband met de steeds verdergaande mechanisatie van onze boekhouding hebben wij op korte
termijn plaats voor een
'.'*" f" ;.-. '*"■"'..'

zich.
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SR Duizenden dames vesten, kraag en:kabel
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;Tg Rotterda*m.U kunt ook bellen: 010-.13.63.8Ó* Kan het gemakkelijker? y
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Ik was een enorme benzine-slurper. Ik dronk geen benzine, maar systeem. Door Chevron zuip ik geen benzine meer, maar nu nip
;
ik zoop! 7
"^'Py^x^^t^eer^et]^.'
vertelde
buurman
de
dat dat
Ik ben gewoon een ander "mens" geworden. Na twaalf maal
op
parkeerplaats,
een
me
~ Toen
benzine-zuipen een gevaarlijk teken was. Mijn motor was aan het een volle tank Chevron met F-310 liep ik 5,7°/o** zuiniger. Enik
uilen. Daar was ik behoorlijk van ondersteboven. .77
voelde me een stuk jonger, fitter en een geweldig stuk schoner.
De ben toen gauw naar m'n huismonteur gegaan. Mijn vrees Nou, daar wilik graag op drinken. 77
1 bewaarheid. Ik was-inderdaad vervuild.'Hij zette me on-Uzou ook eens Chevron met F-310 moeten proberen, de
,
benzine die echt reinigt. (Super of Normaal.) Voor een gezonde
ielUjk op een dieetvan Chevron met F-310.
Chevron benzinereinigt en verwijdert aanslag uit hetMaa- motor.;; 7

■:
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'
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< Van 15 auto's met enigszins vervuilde motoren
:;werdopeenrollentestbankhetbënzineverbruik

overgegaan op Chevron met F-310. Om het
reinigend vermogen van dezebenzine te testen
7 77-77-,: ■■■>■ werd met de auto's onder gewone omstandig"■;;- ■■■■'■.'"■}. ~yr,j:. ..heden gereden, totdat ze twaalf maal een volle

f.*; ";.,,.'r

:
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getest werden, bleken 14 van de 15 auto's min-

MJKsil\,U fC rCf «/#- f#f-fVrderbenzineteverbrmken;dezebezuinigingvar:
* xrjféëj/":''"!A 7 Sneerde van 1,2»/o tot 12,3-Vo. ;
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Merk én type auto
opel Rekord (1967)

Besparing benzineverbruik

I

i2,370

i0,5%|
10,1%|
9,0%|

citroen Ami (1967)
Audi72(1968)

simca ïsoi (1968)
Ford Taunus 20 M (1966)

~~~

Ford Taunus 17 M (1966)

8,6%|

6,7% I

"

feenauit R-io (1969)

iü%|

—"~'4,8%|- jH
57

R-16 (1969)

*

l

'
VW1300(1968)
4* 3%
3,8%|
(1967)
Simca 1501
2,1% |
Fkt 125 (1968) p*;
OpelAdmiral (1967)
r
AudiBo(i967)
|i,2f/o
Fiat 1100Nectar (1967) p>3%
jF-3l'o GedeponeerdHandelsmerk vanChevron voor Pofybuleeu

De gemiddelde besparing van alle 15 auto's
was 5,70/0.
7 Doorgaans verschillen zulke resultaten
'van auto tot auto en van berijder tot berijder,
maar waarom ZOU U ooknieteens Chevron met ,
F-310 proberen, om tekijken wat het scheelt? Amine Benzineioevoeging.

Wf 7
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Luc Lutz kan lachen
'y; Voor het eerst sinds lange tijd heeft op e het " plein
voor het Feijenoordstadion de
zwarte handel in!* toegangsbewijzen weer. goed geld opgeleverd.,' De i interesse voor
Feijénoord—Ajax ■';- was i! zó
groot, dat toegangsbewijzen
van tien I gulden gemakkelijk
het: vijftienvoudige opbrachten. ; Goedkope plaatsen, die
aan het'-loket' normaal vijf
gulden hadden gekost,.-' gingen grif van" de hand voor
honderd gulden. Amsterdammers, die zich via zon zwart
kaartje toegang hadden'verschaft ; tot het stadion, voelden zich ]na■'. afloop duidelijk
bekocht."■'. ,-.<:.' ,*

"

"

-
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Het

Vrije

:

Volk
SPORT
MAANDAG

.

AVRO's ,-Sportpanorama
wil een nieuwe mascotte voor
het Nederlands elftal.',',. Het
konijn, -dat.meer dan veertig jaar mascotte is geweest,
wordt t wat belegen. " Daarom

-

Jan van Beveren houdt
"alleen
van konijn met: de
X
Kerstdagen

"

.

' ' ., ...

".' Gerard Jonker, arbiter
bij FC Amsterdam—Excel-,

sior,

voor

'

schreef een kwartier

tijd Reinier van der
Vaart op „wegens ruw spel".

.

DREVANV
CHE AN

..

THEO

voorbereidende werk voor zijn De Jong,; ,een buitenspel-goal
rekening.
„Hasii: en '■ De' Jong Hasil, en een eveneens afgekregen veel te veel vrijheid", keurd doelpunt van Cruyff wegens onregelmentair aanvallen
zei Arie Haan. „En dat was logisch. Er klopte bij ons. van de van Treijtel, kreeg tenslotte
planning niets. De jongenszochJörgen Kristensen de gele. kaart,
ten het droogste terrein op en omdat hij Haan van achteren
vergaten, de rest".
'~-,;-aanviel en hem tenslotte tackel- :
de. Boosten had het recht hiertoe maar als hij consequent
KRACHTTOER
was geweest, had hij deze reenergie verslindende primande
De
herhaald toen Blankreeg
krachttoer van Feijénoord
kenburg op soortgelijke wijze
gestalte door drie opmerkelijke Ressel beentje
lichtte. Maar
offensieve daden, die echter door consequent was Boosten
niet...
goddelijke
een soort
voorbeschikOpstellingen: FEIJÉNOORD;
king 'niet in doelpunten werden Treijtel; Wery,'Jansen,'
Schneiomgezet. Eerst kreeg De Jong der, Rijsbergen; Hasil, Van
Haplaats
maar
in
van
kopkans,
een
negem, De. Jong; Ressel, Lanaar de grond te mikken (opdat dinszky en Kristensen.;
de natte bal door kon schieten)
AJAX: Stuy; Suurbier, Hulsrichtte hij op Stuy en daarmee hoff. Blankenburg, Krol; Haan,
gevaar
geweken.
Daarwas het
Neeskens, "G. Mühren; Swart
na .volgde Dick Schneider met (A. Mühren), Cruyff en Keizer:
een solo en een sprint voorbij.'
Hulshoff, maar door I toedoen
van Stuy kon Hulshpff in een
laatste stuiptrekking nog net
redden. En tenslotte bereidt
Wim van Hanegem in een eenzame opmars een kans' voor,'

'

Van onze verslaggever JAN D. SWART
Hoe kon hij

de dommelende

Theo de Jong, het mikpunt van Happels wekenlange

—

hoe kon uitgerekend hij het stadion tot
kritiek
rand van een hypnose brengen.

op

de

Theo de Jong kon het zélf nauwelijks bevatten. Hij was
met twee verdovende treffers aansprakelijk voor de nederlaag van Ajax tegen Feijénoord, maar niet in staat om het
geheim van zijn plotselinge bekoorlijkheid te verklaren.
Dromerig, nog in de ban van
ie betovering, rustte hij in de
garderobe uit van de verering,
die voor hem bij Feijénoord zo
lang was uitgebleven. Men fêteerde hem aan alle kanten,
ioms spontaan, soms omdat het

Jan de
Natris
overleden
—

Jan de
AMSTERDAM
Natjjis, oud-speler van Ajax

en van het Nederlands elftal,
is zaterdag in Amsterdam op
78-jarige leeftijd overleden.

De Natris, die ook uitkwam
voor De Spartaan en Vitesse,
iroeg tussen 1920 en 1925 23
maal het nationale tricot. Het'
was met hem alles of niets.
De Natris dikwijls een luie
voetballer, uit die tijd stamt
i~ historische kreet vanaf de
toeschouwersrijen: „Jèn, moeien we een stoel aan schuiven?" Maar even vaak was
De Natris een ongrijpbare figuur. Een van zijn beste
wedstrijden voor het Nederlands elftal speelde hij in
1924 op de Olympische Spelen
tegen Uruguay die onverdiend
met 2—l werd verloren.

,

Van 1916 tot 1920 was hij

«afgebroken lidmaat, zowel

Jp de rechter- als de linker'leuegl, van het Ajaxteam
"at in die periode tweemaal
Ie landstitel veroverde. "'*";>■<

'

Pele geeft
salaris 2
jaar weg

—

SAO PA'OLO
Pele zal
het salaris;dat hij de komenie twee jaar als voetballer
verdient aan liefdadige instellingen schenken. Dat kan
voor de te bedelen instituten
aardig oplopen want in zijn
nieuwe contract met Santos
vastgelegd dat De Zwarte
Parel een maandsalaris van
30.000 zal opstrijken. Vriendschappelijke wedstrijden in
Brazilië zullen met ’6OOO
worden gehonoreerd, voor
■■ulke duels in het buitenland
heeft Pele per ontmoeting
[en uitkering van ’15.000
«dongen. Pele kondigde ook
san het seizoon 1973-74 als
% laatste te beschouwen.
*t bestuur van Santos ontdat: „Hij gaat door tot
kende
1976".
."

"

’

,

,

zo behoorde en in een roes van
verrukking perste Theo de Jong
er wanhopig één enkele verklaring uit. „Ik ben een jongen",
zo zei hij, „die op zijn kloten

.
,
.

die

Theo de Jong is niet bevoorrecht met de gave des woords.
Hij is een geboren luisteraar, die
de woorden van zijn trainer tot
in het binnenste van zijn ziel
heeft laten doorwerken. Vooral in de*laatste acht dagen, in
de overgebleven uren, die hij
daarvoor met op en neer rijden
naar Nijmegen verspeelde. „Ik
ben vorige'week zaterdag verhuisd naar Capelle", verklaarde
hij later, „Dat heeft me tot rust
gebracht. Geen lange reizen,
geen inspanningen op de weg
en eindelijk ook gewoon tussen
de middag thuis. Dat was wat

!

..-,':.

■ -'

"

v Gelukkige man, gistren
in de Kuip: toneelspeler Luc
Lutz.. Hij had een plaats gevonden tussen Ajaxsupporters als Hans Boskamp en
Piet Romer en kon nu zelf
eens breeduit lachen....

"

■

Ajaxaanhangers:
"trek hetvoorniet
al te erg
"Tip

je

aan,

:

Wim Rijsbergen; .wilde
in' de koffiekamer dej overwinning niet vieren. Hij ging
meteen via de achteruitgang
weg. De reden hield verband
met een lange reis naar
Zwolle. Zijn verkering woont

'

,"

>

daar.' '.-** ■■■.
Joop van Daele had diarhee. Volgens Happel kwam
dat door de zenuwen. De inwendige storing was, echter
niet-, van
doorslaggevende
aard bij de formule van Happel. Van Daele had zonder
diarrhee evenmin gespeeld.

"

"

.

Willy Alberti interview-

de Ernst Happel met medewerking, van alle aanwezige
journalisten voor Sport-laat

van:; de

"

AVRO. Willy.. had

lust om te zingen..:., j
#.De speciale beveiliging
voor de Ajax-spelers strekte
zich slechts uit tot één poligeen

tieambtenaar, die de spelers
via de binnentrap naar de
koffiekamer dirigeerde.. Verdere maatregelen waren niet
genomen.
'De beveiliging
week niet af van de normale',

verklaarde stadion-directeur.

De Kimpe.
Wim van Hanegem bepaalde zich bij Feijénoord—
Ajax tot hoofdzakelijk defensieve daden. „Dat: was opdracht. Happel vond dat ik
eens een rustige middag moest hebben". Oh ja?
„Erg aardige man, die Happel. Heb" ik trouwens altijd
al gevonden". Oh ja?'.,'

"

maar.

slechts

——

Velox voor
derechter

—

.

Vier
UTRECHT (ANP)
leden van de Utrechtse derde
klasser Velox hebben een kort
geding aangespannen tegen het
huidige bestuur van de club.
De leden, die in feite namens

.

„Het was meesterlijk zoals hij
zich heeft gegeven",. erkende
de Ajacied Arie Haan na afloop. „Hij heeft bij ons niemand
op rechts kans gegeven om de
diepte in te gaan".
Het was een waagstuk van
Happel, want gelijk we allen
weten is hij niet gecharmeerd
van een middenveld waarin

het oude, na enig geharrewar,
weggestuurde Velox-bestuur optreden, vinden dat de nu zittende bestuurders hun functie niet

:

rechtmatig uitoefenen..
Men vindt dat de verkiezing

(afgezien van het verschil in
kwaliteit) drie identieke, vorm-

langs

. -.
- - .
strijd tegen .Rumelange. in hét
bijzijn van de journalisten ernstig had gekritiseerd. „Het is 'n
beetje politiek geweest van me",

verklaarde Happel., „Ik heb
Rijsbergen met opzet geprikkeld. Hij moet niet denken, dat
hij er*is". .""/ .".'. :
,'V.t.

"

AGRESSIE

..

De .voorkeur voor Wim Rijsbergen ligt ten grondslag aan
diens agressie. Alles wat hij doet,
doet hij consequent. Rijsbergen"
doet grote dingen of maakt:
blunders, een tussenweg is er
niet. Als hij besloten heeft „om'
aaar de grond te gaan",'handhaaft hij dat voornemen,' zelfs
wanneer een kind ziet dat hij'
het niet redden zal. Dat.is zyn:

*

instelling. Rijsbergen dwingt
respect af, niet door de; fraaiheid, maar door de consequen-

tic eji zo nu en dan jdóét; hij
denken aanTheoLaseroms, ofschoon deze (door jarenlange
routine) nog veel leper, was.',
De verschillende krijgslisten
van Happel zijn gisteren verzilverd. Feijénoord kreeg wat hem
toekwam, omdat het de gehele
eerste' helft domineerde en in
de tweede jbegon. aan zijn produktie, die veel hoger had kunnen zijn dan twee. In de 36ste
minuut keurde : scheidsrechter
Boosten; die overigens een aarzelende indruk achterliet, een
reeds uitbundig, gevierd doelpunt van Hasil af, omdat zijn
assistent driftig had staan vlaggen. 'iBSfI&B^ttgOWBB&BPiJI
Het verdient vermelding,: dat
Theo.de Jong bij -zijn revanche op verrukkelijke wijze geholpen is door Peter Ressel en
Franz-HasiL- De Oostenrijker
nam zelf bij beide treffers het

:

,

bestuur, niet
democratische weg tot
stand is gekomen.. Via de rechter wordt nu geëist dat het zittende bestuur voor de eerstvan het huidige

:

VERSE

"

.

bal dadig

,

MEESTERLIJK

——

om je te laten vervangen.

wanneer beide vedetten slechts
voor vijftig procent meedingen
naar een positieve erkenning, is
Ajax erg kwetsbaar.
„Volgens nuj", zei Happel,
„Is Ajax zat van de successen.
Ik weet wat dat is. Dat komt
onvermijdelijk. Het zijn geen
computers, het zijn ook mensen".
Theo de Jong scheurde het
moreel'van-'Ajax-.niet alleen
open met zijn beide doelpunten,
vorige
de Amsterdammer
week nog in het b-elftal" deed
na
dat al eerder, 16 minuten (alvan
rust. Uit een voorzet
weer) Hasil, nam hij de hoogaangespeelde bal meteen op de
volle wreef en gaf de 65.000
wel
toeschouwers (de Kuip was vol)
uitverkocht, maar niet
daarmee een voorproefje van
/
zijn produktie.
'77'
In die slotfase, twee treffers

——

.

lijk,* maar, het is geen reden

:

■

taak. Als dat was geelke
.vorm van flexibiliteit gemist en
'dat was zeker met de gladnoodlottig geweest
heid
Ernst Happel ging in zijn plan
de campagne nog verder. Hij
liet Van Dudvenbode en Vos
achterwege en koos tot vrijwel
ieders verbazing Wim' Rijsbergen, die hij de woensdag daarvoor na afloop van de wed-

kleur...

zijn

schouder, die— naar. de verklaring van Wery,— half, uit
de.kom was geschoten. Wery
hééft daar sinds een half jaar
vaak last van. 'Ik moet hem
er zelf steeds indrukken', verklaarde hij na afloop, .'Het is
een'rot-blessure en erg pijn-

zigheid door het publiek met
'applaus werd begroet (zijn optreden bepaalt nu eenmaal mede het karakter van de wedstrijd), kreeg ha een geslaagde
schijnbeweging van Wim van
Hanegem weer last van de in
Argentinië opgelopen blessure
en dat belette hem op voluit .te
spelen. In zijn individuele ellende sleepte Cruyff echter zijn
metgezel Piet Keizer mee en

dat kon, omdat Willem, van
Hanegem bij die samenspraak
een concessie had gedaan. Als,
Wim Jansen zou worden toegevoegd aan de directe verdein dit geval als voordiging
dan zou één Van de
stopper
drie middenvelders zijn vooral
op verdedigen gerichte taak
moeten overnemen. Wim van
Hanegem bleek daar de enig
geschikte voor.

beurd,' had Feijénoord

Wery

geweest en als je dan gaat, blijft
er geen spits meer over".
Johan Cruyff, wiens aanwe-

ik nodig had."
De verkiezing van Theo de
Jong werd zondagmorgen bij het
ontbijt in het sportcentrum te
Zeist door Happel bekendgemaakt. Het was een gevolg van
een overleg tussen Schneider,
Jansen, Van Hanegem en Happel, dat de avond tevoren, voor
het slapen-gaan, had plaatsge-'
vonden. De geestelijk goed voorbereide De Jong, die niettemin
aan een verkiezing had getwijfeld, moest een brug slaan tussen de meest verdedigende middenvelder en de drie spitsen en

pende

.

rode van Vlaardingse 'Henk
onder de neus.: Hij trapte
Hoekema na en '. daarvoor
is geel eigenlijk een te zachte

'.'

'.

"

LUISTERAAR

,

Attila: Ladinszky

"

<

voor het inschieten had. Zijn in*
zet was echter te slap.
Ajax. leek in die periode „gesloopt"." Het reageerde -nauwelljks meer en Cruyff en Keizer
waren slechts lijfelijk aanwezig.
„Ik had er beter uit kunnen
gaan", verklaarde Cruyff na afloop. ,'Maar Sjaak is me voor

moet hebben. De trainer, voorwie ik werk, móet me op mijn
hart trappen, moet me vernederen. Happel heeft dat gedaan",

gevers hun werk verrichten.
Maar het kon niet anders. Volgens Happel was het onverantwoordelijk geweest om Van Daele te handhaven en Schneider
op te offeren aan een voorstop-

. ., .-

'} Het had niets :te maken
met kleurenblindheid".. van
Henk Pijper. Daarom kreeg
Schuurman van: Den Bosch
niet een gele kaart maar een

:

:

—

Pikant detail: Jonker toonde
NIET de gele kaart. Jonker
na afloop: „Dat ben ik in het
vuur. van het ; spel' vergeten,
maar 'ik heb de, kaart wel
aan Van der Vaart getoond".

-"

wilde: zich
niet laten vervangen.
"Hij■'Henk
had veel last .van
gisteren

- .

vraagt AVRO's -Sportpanoï speelgoedkonijnen te
sturen. De: beste I krijgt een
plaats in het doel naast of
achter de nationale doelman.
Bij de AVRO denkt men dat
65.000 gulden aan premies
niet genoeg is om
München te halen..

rama

DE FEIJENOORDERS bejubelen één van de twee treff ers-van Theode Jong.

;■
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ROTTERDAM

zaten: Feijenoorders en Ajaxieden in Zeist
alweer aan. één tafel, strijdend voor een gezamelijk belang: de beloning :voor hun
inspanningen in het. oranjëVanmiddag

komende, algemene ledenvergadering nieuwe bestuursverkiezingen: uitschrijft V '. *{"
: Dat .'alles onder een dwangsom .van * 10.000. Maandag om
14.00 uur zal deze unieke zaak
in '■ de nationale voetbalgeschiedenis dienen voor de Utrechtse

:

' '
’ _

rechtbank.

_
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■

'vergeef's,"Franz Hasil gaat horizontaal'in de lucht na zijn treffer,
"'. ■-.-* >7 ; "'■',/
die .scheidsrechter Boosten vervolgens:, afk eurdè.-'X '7

DEyVREUGDE was

Hggffi

■

NOREN VERLOREN

—

Noorwegen, op 1 noOSLO
vember de eerste tegenstander
voor het Nederlandse voetbalelftal in de voorronde om de wereldtitel, heeft gisteren in Oslo
een oefenwedstrijd tegen Zweden
„met 3—l verloren.' Zweden had
bij de rust door een doelpunt van

"

Edstrom met I—o de leiding. De-

'

zelfde: speler.- zorgde ook Voor
2—o: Jan Fuglset, 'de oudere
broer van Thor, die nu voor Den
Haag, uitkomt, scoorde tegen.
Kort voor tijd stelde Larsson de
zege voor Zweden veilig.

.71 , . /
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AutoCenter
Dynamostraat 16R'dam-Zifld
Tel.olo-841100

■

Borghstijn's Garagebedrijf
Ruilstraat 19-26Rotterdam-S
Tel. 010-234690-239630
~ -"-.
AutoCenter Rotterdam-Noord
Sigrid Undselweg hoek Martin
Luther King Weg RotterdamOmmoord Tel. 010-214200

,

/B\\}
(H)

:.v *y

/IAI
(■)

'

-79

J

(W\ \
\fl/ )

_/

Ruyn pJim rof?

—

.

LONDEN
De Amerikaanse atleet Jim Ryun (25), wereldrecordhouder op de 1500 men de mijl, denkt erover professional te worden.: Ryun,. die 'in München door een val zijn
laatste kans op een Olympische medaille verspeelde („in 1976
ben ik te oud"), vertelde in Londen dat de International.Track
Association of Amerïca in hem is geïnteresseerd.
„Ik voel wel voor,hun aanbod. Het wordt zo langzamerhand
tijd dat ik eens iets ga verdienen aan mijn-sport", aldus Ryun.
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SPORT2

Sparta's eerste goal is een

Kreuz (9) buit misverstand uit:' O—2.

feit

Van der Merkt (links) kopt I

—o

voor Amsterdam in.

SPORTKIEKJES

na

Spart barust

los,4-0

Van onze verslaggever PAUL BIJL

ZAMORA IS
MET VAKANTIE

—

De zaak was uitgepraat. Vrijdagavond
HAARLEM
al. Wat in Parijs is gebeurd, mag niet ten koste gaan van
de wedstrijd tegen Haarlem. Dat was de mening van trainer Steegman, manager Lam en de spelers Venneker, Bosveld, Heijerman en Kreuz. De zaak bleek goed uitgepraat.
Dat heeft Haarlem gemerkt.
Een 4—O zege werd het dik verdiende Spartaanse deel en dat
na een O—O ruststand die nog
steeds het ergste deed vrezen.
Stapte Haarlemtrainer Joop
Brand -na -het verstrijken van
deel-één niet zeer welgemoed
van het bankje met in de ogen
iets; „Van straks zullen we eens
behoorlijk uitpakken, drie kwartier later stond hij als een gebroken man voor de deur van de

kleedkamer om een voordracht
te geven onder de titel „De litanie van een ontgoocheld oefen-

meester".

In deze klaagzang was „afeen steeds terugkerend woord: „We hebben afschuwelijk'

schuwelijk gefaald, afschuwelijk
was de wijze waarop kansen
werden gemist, afschuwelijk was
het gebrek aan hardheid, afschuwelijk het mistasten inde
defensie. Collega Leo Steegman
gaf ook een schets ten beste,
uiteraard heel wat vrolijker van
toon gesteld.' Hij had niet de
minste moeite om superlatieven

die iets moois betekenen uit de
mouwen van het welgesneden
colbert te toveren: „Prachtig, het
is een succes voor het hele elftal, schitterend'hoe Stef Walbeek scoorde en het derde doelpunt voorbereide, geweldig hoe
v. d-'Veen en Visser de als gevaarlijk bestempelde De Goede

en Fernandez uitschakelden,
enorm hoe we uit vertragende
actiijs opeens in volle snelheid
lagen-"
f.v.-'
Steegman analyseerde verder:
„In de vorige wedstrijden gooiden we alles op de aanval,
mooi voor het publiek, maar het

draaide voor ons tweemaal op
een nederlaag uit, voor ons minder plezierig. Daarom heb ik
voor dit duel een meer behoudende taktiek uitgestippeld.
Haarlem wil graag dat je komt,
daar zijn wij niet ingetrapt. '„Joop

Brand ga gelaten toe dat hij
op het wapen van de taktiek in-

derdaad schaakmat was gezet:
„Steegman heeft het verstandig
s
gespeeld."

,

SPORT

Steegman moest in zijn monoloog ook wat kritiek verwerken
gele kaart die Nol Heijerop

de

man deelachtig werd wegens zoals het arbitrale rapport van de
heer Beek vermeldde: „Het opzettelijk blokkeren van een tegenstander". „Niets van aan*,
probeer#neerde Steegman,

UITSLAGEN, STANDEN, PROGRAMMA

liseerde zelf was witheet: „Man,
praat me in vredesnaam niet
over een gele kaart. Die bekeuring heb ik helemaal niet verdiend- Ik legde die Peys eigenlijk

AZ'67—MW

de de bal te spelen. „De verba-

Volewijckers—.

Amsterdam—
"".-:"■- Excelsior. 4—o
iG A'Eagles—* ,"' .■

.:

:; y-y
Voor de rust was Haarlem
meer aan bod maar. naarmate de
eerste drie kwartier van de vertoning hun einde naderden werd
het duidelijk dat het meer praatjes voor de vaak waren. Gerrie__
de Goede bijvoorbeeld, doof"
Frantisek Fadrhonc onlangs verheven tot Oranjekandidaat, lag
vast aan de ketting bij
d.

.
,

Veen. Beide
den iluur een paar apart dat
echt niet deze toestand zocht om
de kijkers een, plezierig verhaal
vol grollen te verkopen. Het was
soms een bikkelhard lijf-aanlijf-gevecht met Haarlemse „Jason", de man lijkt werkelijk
veel op King, de televisieheld
met dezelfde voornaam, meestal.'
als verliezer. Met de koelbloedigheid, die de beeldhuisacteur als
visitekaartje met zich meedraagt,
hij.wellicht

verder kunnen

reiken, nu verzandden de meeste
van zijn probeersels in onstuimiheid die de bewaking van Van
Veen vergemakkelijkten. Toch

' '

-

■

EREDIVISIE
Feijénoord.

6

6

0

0 12 15— 2

Ajax
FC Twente

6 5 0 1 10
6 4 0 2 8
6 3 12 7
PSV
6 3-1 2 7
MW
"6.312 7
FC Den Haag 6 2 3 1 7
FC Den Bosch 6 2 2 2 6
Haarlem
6 2 2 2 6
FC Amsterdam 6 2 13 5
NEC
6 2 1 3 5
AZ'67
6 2 13 5
FC Utrecht
6 2 1 3 5
Telstar
6' 2 0 4 4
FC Groningen 6 o 4 2 4
NAC
6 12 3 4
Go Ahead E -6
1 1 4 3
Excelsior
.61143
Sparta

Walbeek (2de van r.) bereidt eerste goal.voor
kreeg De Goede twee goede mogelijkheden die evenwel een te

drieste en bovenal te hoge af-

werking kregen-":

<V' T:'

De .tweede helft Was amper
3 minuten jong of Haarlem ontving de eerste. les in het'verwerkelijken van mogelijkheden.
Stef Walbeek drong met ver-

vaarlijke passen het strafschopgebied binnen- Verdediger Wen-

tink, een trouwe begeleider van
Arie van Staveren, was op deze
invasie niet verdacht en greep
pas in toen het te laat was. Dat
wil zeggen nadat -Walbeek j.het

via een paal doeltreffende schot
had gelost. De schutter ging plat
en verrees pas na enkele minu-

ten, zeer strompelend. De gang

haar het eigen territorium was
een langdurige affaire door een
geblesseerde knie. Toch. wenste
Walbeek niet te wijken voor een.

rempjacant.

..'.-.:.

Dit doelpunt kan doelman
■Hehnie
Lelieveld van. Haarlem

niet worden aangewreven, het
was volkomen onhoudbaar. Nummer twee, na tien minuten, moet
hem echter nachtmerries hebben
bezorgd. De voorzet van Heijerman was gemakkelijk,te onderscheppen maar de man, die tot
dusverre steeds de taart voor de

beste. Haarlemspeler had gekregen, liet de bal alsof die. met
slagroom was ingesmeerd, lelijk

glippen. Willy Kreuz was attent
ter plaatse om dit snoepje van de
week te verzilveren- Met deze
2—o voorsprong kon Sparta niets

meer gebeuren.

Haarlem gaf een gave demonstratie ten beste van hoe een
voordien redelijke formatie tot
chaotische handelingen kan ver-

'

vallen. Walbeek kon na een
half uur in alle gemoedsrust een
goocheltoer op de vierkante meter uitvoeren die werd besloten
met een klassieke trekbal die
even ouderwets ineens door
Charley Bosveld in de boven-*
hoek werd geknald. Een klasse-'
doelpunt! Toen achtte Walbeek,
de tijd gekomen zich te laten ver-'

vangen,

inmiddels was ook de
knie aangetast,

-

andere

v. d.

Muniük mopht het laatste kwar-

,
tier volmaken.
Voor Jansen waren tien minuten gereserveerd als opvolger
van Van Staveren- Dit tweetal
beleefde nog een misgreep van

Lelieveld op een voorzet van
Klijnjari, voor het eerst eèn hele wedstrijd van de partij. Via
de borst van Heijerman werd

het .een doelpunt- Steegman:
„De taart is ditmaal voor Pim
Doesburg.
„Of Walbeek dins-

daga-wid voldoende hersteld
zal zijn voor de lichtcompetitie-

wedstrijd tegen NEC? Steegman
betwijfelde het ten sterkste, het
slachtoffer had nog hoop.

TOTO

( 2500)

V Den Haag.o—l (7000)
3—o (16000)
PSV—Den Bosch
NEC—Twente !
2—o ( 9000)
Feijénoord—Ajax
2—o (63000)
Groningen—Telstar o—2 ( 6000)
Utrecht—NAC -*- 3—l (7000)

ding-

had

.

2—l ( 6000)
0—4(7000)

Haarlem—Sparta

geen strobreed in de weg. „Wel
wat ovs-rdreven gezegd maar de
heer Beek had het wapperen met
de kaart beslist achterwege kunnen laten, er was hoogstens sprake van een toelaatbare overtre-

v.:
heren vormden op

.

EREDIVISIE

18— 3
7—B
17— 6
10— 5
10— 6
8— 6
5—7
5—7
11—s
5—7
6—12
6—12
5—7
4—9
4—12
4—12
2—ll

PROGRAMMA
Utrecht,
Eredivisie: AZ'67

V7-MDZ

AZ '67—MW

■Haarlem—Sparta ',-. 'OEU
Adam—Excelsior UDC
GA Eagl—Den Haag DSÜ
PSV—Den Bosch
SDC

-

NEC—Twente

ODC

Feijénoord—Ajax
SDC
Groningen—Telstar DSC
Utrecht—NAC
EDE

Roda JC—HVC
Wagen. Helm. Sp.

Cambuur—SVV

Volendam—FSC

—

EDC
SDC
DDH
DSu

DEN HAAG
Aan de toti
van het afgelopen weekeinde na
men 646.068 liefhebbers deel. Zi
zorgden voor een inleg vat

’
’

1.496.719,—.

Voor de eerste-, tweedederde- .en extraprijs is elf
158.278,— beschikbaar. Voor he
grote slem meldden zich zondag-

.

- - Am- avond drie gegadigden.
Haarlem,
sterdam, Excelsior - Go Ahead Lottocijfers
E, Den
- PSV,- Den Bosch HAMBURG De winnend!
- NEC,- Twente
Groningen, Telstar — Lotto
de Duitse
MW

Sparta

Haag

Feijénoord,

Ajax

getallen

zijn

in

17, 25, 34, 39, 42, 43. Reservege-

tal:

EERSTE DIVISIE

o—o

Tilburg—Veendam
Volenwijckers—

26.. Olympianummer:: 2345

( 2000)

Heerenveen I—l ( 3000)

Verwerpelijke instelling Excelsior
Van onze verslaggever HANSREISMANN

de trainer met. een moedeloos

—

AMSTERDAM
Excelsior heeft gistermiddag in de
uitwedstrijd tegen FC Amsterdam een instelling aan de
dag gelegd, waarvoor met de beste wil van de wereld geen
goed woord te vinden is.
Excelsior
en Excelsior natuurlijk niet alleen
heeft

—

—

vaker in moeilijke omstandigheden (en daarvan kan nu al
gesproken worden!) het accent meer op het voorkomen van
doelpunten gelegd dan op het maken ervan, maar het voetbal, dat de Kralingers deze sombere dag in het "al even sombere Olympisch Stadion vertoonden, was zo negatief, dat
de vraag zich opdringt of het nog wel zin heeft om op deze

.

.

'.

voet voort te gaan.

De Rotterdammers .haalden
zich vooral in de eerste helft de
wrevel van de tegenstander op
de hals door op irritante wijze
tijd te winnen. Doelman Ed van
der Roer rolde de bal dan weer

naar rechts en dan weer naar
links, kreeg hem terug en dat

.

spelletje herhaalde zich tot in
den treure. Kralingers aarzelden
zelfs niet om van een 30 of 40
meter afstand op hun goalie te-

gelaat: „Ik heb de jongens gezegd dat ze behoudend moesten

spelen, maar ze zijn duidelijk te
ver gegaan. Er is een grens. Ik
moet zeggen dat ik het, na dit
gezien te hebben, heel somber

inzie".
Het heeft er zowaar nog
enige tijd naar uitgezien, dat Excelsiors verwerpelijke instelling
vruchten zou afwerpen. In de
eerste drie kwartier speelde
(ook)'FC Amsterdam zo zwak en
onsamenhangend, dat het een
compleet raadsel was dat deze
zelfde ploeg met slechts 2—.V
van Ajax heeft verloren en vorige week nog I—l tegen FC
Den Haag speelde. „Het zelfvertrouwen is bij ons nog te snel
aangetast", aldus na afloop trainer Pim van der Meent. „Het
ging te onrustig. Ik had de jongens gewaarschuwd dat Excelsior, niet zou komen om te winnen, maar desondanks slaagden

'

.

te schieten.
Zelfs in de ogen van Joop
Castenmiller maakte Excelsior
het te bont. Lang na afloop zei ze er niet in hun
rug

■

kop erbij

te

. . .
.

houden".
Bij de start van de tweede
helft waren er nog altijd geen
doelpunten gevallen, maar dat
werd snel anders. Kleine Frits
Flinkevleugel
nog altijd van

—

koppend, I—o.

Castenmiller antwoordde met
een ruil Frans van der. HeideAdrie de Mos („Ik hoopte dat
Frans de voorhoede meer stootkracht zou kunnen geven", voerde Excelsiors oefenmeester later
aan), maar het.effect was nihil.
Nadat de Rotterdammers'
twee minuten later
een schit- '■
terende kans op de gelijkmaker
hadden laten liggen
Meutstege knalde na een mislukt schot
van Bep van der Heijden over
een leeg doel
vielen ze in

—
—

—

jes vallen.

De donkere doelman had geen
schuld aan het tweede doelpunt
Frank Kramer scoorde, na
Wim Bron er uit te hebben gelopen
maar wel aan de derde
goal, toen hij zich lelijk door
een
twintigmeter-schot
van
Chris Dekker liet verrassen.
Frans van der Heide en Thijs
Kwakkérnaat
Chris Moerkerken was inmiddels Hans Bassant
komen vervangen
faalden
vervolgens voor open doel. Van
Slooten, in de 85e minuut voor
Dekker ingevallen, maakte twee
minuten voor tijd de afgang
voor Excelsior compleet, 4—o.
„Het klinkt gek", aldus Castenmiller, „maar ergens ben ik
blij met deze nederlaag. Amsterdam heeft ons dubtfel en dwars
met de neus op de feiten gedrukt". Pim van der Meent had
eveneens een verrassende uitspraak: „Ik kan nog wel respect

———

waarde voor zijn elftal
kreeg op rechts alle gelegenheid
om voor te zetten, Van de Roer
maakte een beoordelingsfout en
Leen van der Merkt scoorde
grote

de vleugels én in centrum en
zelfs Ed van der Roer liet steek-

—

verdedigend opzicht royaal door
de mand. Excelsior was zwak op

'

—

—

Eindhoven 2—o ( 5000)
Wageningen—

zon

kwartier voor tijd deelde de in
de eredivisie debuterende arbiter Gerard Jonker Van de Vaart

een waarschuwing uit „wegens
zeer ruw spel na al enkele malen vermaand te zijn" en dat betekent zonder twijfel, dat Reinier er zondag op Woudenstein
tegen Go Ahead niet bij zal zijn.

De opstellingen:
FC Amsterdam:
longbloed,
Flinkevleugel, Cornwall Fransz
Kamminga (Muller); v.d. Merkt
Mensink v.d. Ban; Dekker (Van
Slooten) Couperus Kramer.
Excelsior: , v.d. Roer, Bron-,
Tetteroo, Van der Heide, Van
der Heijden; 'De Mos, Roggeveen, Van der Vaart, Meutstege,

kerken).

.

Bassant

( 2000)

2—o ( 6000)

Graafschap—

zelfde periode meegemaakt". : .:
Al het leed van Excelsior is
nog niet verteld, want een

Kwakkérnaat,

Dordrecht o—3

—

Roda JC—HVC

mijn collega
opbrengen. Drie man kan niet

■

( 2500)

Heracles

voor de tactiek van

anders. Ik heb precies

Fortuna Vl—Vitesse I—o

(Moer-

Helmond Sp 3—o
Cambuur—SVV
I—l
Volendam—FSC
o—l
PEC Zw—VVV
o—o

(
(
(
(

6500)
2000)
4000)
3000)

EERSTE DIVISIE
Wageningen

Roda JC
Vitesse
Helmond Sp.
Fortuna SC
Eindhoven
Heerenveen
FC Dordrecht
De Graafschap
SC Cambuur
PEC Zwolle
Volendam
Fortuna VI.
Veendam
HVC
SVV
SC Tilburg
De Volewrjck
Heracles
FC VVV

.

8

I

8
8

5 3
5 2
3 4
4 2
4 1
4
1
1 8
2 4
2 4
3 2
3 1
2 3
1 5

1 't 1! 21—

e

0
1

12— 6
14— 7
14—11
9— 7
7—5
B—B
7—5
B—6
B—3
12—13
11—10
6—7
7—9
11—12
7—lo
7—ll
9—lB
6 4 6—13
53 3—15

13
12
8
1 10
8
2 10
8
3 9
8
3 9
8
18
8
2 8
8
2 8
8
3 8
4 7
8
8
3 7
8
2 7
8-2,2 4 6
8 ,2 2 4 6
8 13 4 5
8.1 3.4.5

8

2

0

8.0

3

Eindhoven Helmond
- Cambuur, SVV Volendam, FSC-VVV.

Eerste divisie: FC Tilburg
PEC Zwolle, Veendam
Volewijckers, Heerenveen
Fortuna
VI., Vitesse
Heracles, Dordrecht -' Roda JC, HVC GraafWageningen,

schap,

Sp

Topscorers

—

DEN HAAG
Verrassende
topschutter is na zondag
MVV'er Redel. Hij tekende vooeen treffer tegen AZ'67 en staat
nu met vijf doelpunten alleen
aan de kop van de lijst, Cruyn,
Van Hanegem, Ressel, Kreuz
(Sparta) en Venneker staan voor
vier goals genoteerd. Drie doelpunten scoorden Keizer, Swart
Mühren, Hoogesteeg*
Gerrie
(AZ'67), Hoekema en Schmia'
Hansen (PSV), René v. d. Kerkhof, Bosveld en Kramer ff c
Amsterdam).

*

,

In de eerste divisie is Hazelhekke van Wageningen met acht
doelpunten nog steeds de leidende figuur. Zijn positie wordt
evenwel bedreigd door clubgenoot Meurs die zijn totaal door
'n doelpunt tegen Helmond Spop zeven goals bracht. "an
Leeuwen van Roda Sport, vroe*
eer van Feijénoord, is niet
zesmaal, raak een goede der*'
Voor vier doelpunten tekenden
Blotenberg van FSC, Zuidern*
van Cambuur, Stoffels van PWL
ZW, Prinsen van Heerenveen,
Venendaal van Vitesse en Fiene van Volewijckers.' ";,','..
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waarmee
Feijenoord
Avanjaxwon
Het moeilijke terrein: Van Hanegem-duel met Krol.

Einde van des Krommes sol-passje op Ladinsky

Wim Jansen, Cruijffs bewaker, hier met Keizer

gemak
Het

En de tweede, 1 zuiver in het hoekje.

Van onze verslaggever LOET VAN SCHELLEBEEK

—

Hij zal het wel anders bedoeld
ROTTERDAM
hebben dan het overkwam, Dick Schneider, toen hij
naderhand Feijenoords zege op Ajax minder belangrijk
zei te vinden dan de manier waarop die winst tot stand
was gekomen. Minder belangrijk was het immers, in geen
Want al hield Ajax dan medio april danig huis in deKuip,
waar de grote concurrent zn domicilie', heeft (I—s) en al
begon de Kovacs-equipe dan mede op grond van dat „historische" feit als uitgesproken favoriet aan het treffen van
gistermiddag, Feijénoord op eigen grond verslaan blijft
een uitzonderig waarvan zelfs de renommés uit Amsterdam
nooit en te nimmer een gewoonte zullen kunnen maken.
geestelijk niet' fris aan het
Was 2—o dus eigenlijk een
normale uitslag, het abnormale karwei begonnen was.
Het zou kunnen. Maar' door
(of althans: het hoogst verrasslechts een open oog te hebben
sende) van deze Feijénoord—
Ajax zat hem duidelijk in het voor de mogelijke oorzaken van
Ajax' in gebreken blijven, doet
gemak, de vanzelfsprekende vanzelfsprekendheid waarmee de men zeer beslist te kort aan al
die positieve punten in het spel
als „underdogs" gestarte Rotterdammers de' wedstrijd naar van Feijénoord, ■' die tezamen
ruimschoots voldoende waren
hun hand zetten.
voor de door vriend en vijand
als dik verdiend bestempelde
Zó onverwacht kwam die ontwikkeling voor de meesten van de triomf.
geoefende opmerkers, dat naderDaar was allereerst de voorhand eigenlijk niemand in aertreffelijke
organisatie in de Rotste instantie bij Feijénoord (de terdamse achterhoede die zich
notabene)
onbetwist triomfanten
vandaag zelfs de minst gepasnaar achtergronden ging grasseerde in de eredivisie noemen
duinen. Zelfs direct betrokkenen mag
(en dat zonder Rinus Isra-

-

als Ernst Happel en Wim van Hanegem gisten naar wat Ajax
plotseling mankeerde, daarbij
achteloos voorbijgaand aan de
toch keiharde waarheid dat „een
ploeg speelt zoals de tegenstander het toestaat."
Ernst Happel opperde de mogelijkheid dat de Ajacieden langzaamaan de successen wel eens
zat zouden kunnen zijn, een gegeven waarmee Feijenoords Oostenrijkse trainer destijds zelf te
maken heeft gehad. Van Hanegem weet het aan de moeilijke
terreinomstandigheden, een handicap
meende hij
die Ajax
in dé meeste gevallen ernsr.ig
parten speelt (denk aan Buenos

—

.

—

—

Aires!).

.

Het één zowel als het aander
zal wellicht van invloed zijn geweest, gistermiddag 'in Rotterdam-Kuip, waar tientallen vanaf de tribunes onzichtbare plasjes vlotlopend combinatiespel
vrijwel onmogelijk maakten. Het
kan ook zijn dat Ajax nu pas de
naweeën ondervond van' het
zoArgentijnse avontuur en
als SteXan Kovacs formuleerde

—

ël!).

Na de toch wel talrijke infiltraties die het nietige Telstar
zich vorige week veroorloven
kon, heerste in het Feijénoord-.
kamp (begrijpelijk) enige onzekerheid over de goede afloop van
de botsing met de Ajax-virtuozen.
Toen in de stoeipartij.met Rumelange bovendien Wim Rijsbergen geen duidelijke garanties
voor een zekere mate van veiligheid gaf, leek het formuleren
van een sluitende verdedigingslinie helemaal een uiterst dubieus karwei.

'

,

die ook een goede trainer nodig
heeft en bewijst met name de
jeugdige Rijsbergen wel degelijk
het karakter '■' heeft, dat " Ernst
Happel' tevoren eigenlijk nog
niet zo duidelijk zag zitten.

bedoelingen richting
Stuy begaf. En Theo de Jong, die
tegen Rumelange pas na de rust
op de rechtervleugel was ingezet,

Feijénoord—Ajax: 2—0.: ~De
competitie *: is -gered", juichten
voetbalhoogmogendheden nader-

slechts bij hoge uitzondering met

offensieve

moest nu plotsklaps weer in zekere zin de taak vervullen, waarvoor hij eigenlijk bij NEC -is
weggekocht: die van spelverdeler met een voorliefde voor het
offensieve.

„Dit was het sterkste elftal
dat ik onder de gegeven omstandigheden en gelet op de te hanteren tactiek in het veld kon
brengen", sprak Happel later
vergenoegd. En dat was ongetwijfeld juist. Maar toch (en de
trainer gaf dat ook wel toe) waren er twijfelgevallen gebleven:
zijn naam is
Henk Wery en
Wim Rijsbergen,
al genoemd
de beide vleugelverdedigers. Dat
zij niettemin glorieus overeind
zijn gebleven, is de portie geluk,

'

-

——

Roodnat
zet Eagles
in de rui

stopper c.g. rechtstreekse' oppo-

nent van Johan Cruyff vereiste
wel enig inzicht in de „geheimen
der tactiek" vooral ook met het
oog op de consequenties die Jan-

sens

terugtreden

voor ; Feijen-

—

'

■

hand

eenstemmig. En

N

misschien

is dat inderdaad ook wel het geval. Alleen rest de vraag of de
competitie afgelopen, beslist zou
zijn geweest als Ajax onverhoopt
in Rotterdam, zou hebben gewonnen. Gelooft voetbalminnend
Nederland dan niet meer in de
ploeg, aan wiens voeten men
eenmaal heeft gelegen? Neemtmen ; aan dat de heerschappij
over Ajax slechts van,,tijdelijks
aard zal zijn?
SSPÉB
Zo ja, dan doet men er verstandig aan enige voorzichtigheid te betrachten. Dick Schneider zou immers wel eens gelijk
aan zijn kant kunnen krijgen als
hij zegt: „Dit was niet zo maar
een zege. Winnen van Ajax, dat is
een onvoorstelbare stimulans."

PSV telt

Utrecht

mee: 3-0

victorie

o zo blij
—

.

■ EINDHOVEN

—

Voor eigen

publiek heeft PSV duidelijk
gemaakt dat het dit jaar met
de subtop mee wil draaien. En
indien er in het' Bossche doel
een goalie van iets minder klasse
dan Hans van der Pluym zou
hebben gestaan, hadden de
16.000 kijkers meer dan drie

wijk

PSV-goals gezien.

inzet om -de bezoekers te be-

.-.' Van de Pluym maakte eigenlijk maar één foutje en dat ge-

: misten, de Deventenaren
voor eigen publiek overgave en
dwingen.

Mogelijkheden daartoe deden
zich in de eerste periode overigens in ruime mate voor, maar
op de' somst wonderbaarlijkste
manieren bleef de bal .uit het

"

'

schiedde in de vierde minuut
toen hij: een knal van Wim van
den Dungen voor de voeten van
Hoekema
goal-gretige Oeki
'stompte, die dan ook meteen
scoorde:- 1—0.: Een kwartiertje

.

:

Haagse doel, .waarin Ton Thie
met de minuut sterker werd.

later was Hoekema ter plekke:
2—o.
:

Hoe je wel een goal maakt,
demonstreerde Paul Roodnat na
rust, die de bal in bezit kreeg,
een solo ondernam' en net' binnen het strafschopgebied een
draaiende 'kogel losliet, waarvoor
Nico van Zoghei zich niet hoefde .te schamen. I—o voor Den

de eerste..helft
diende FC Den Bosch zichzelf
de nekslag toe; toen Schuurman
richting Hoekema natrapte en
door arbiter. Pijper werd ,weggestuurd. .Na rust. slaagde alleen Schmidt Hansen erin de
sterk defensie Bossche ploeg té

Haag.

'

De eerste van Theo de Jong, keihard.

In Alkmaar

Zelfs tegen de
door hun Moskouse trip-vermoeide Hagenaars kon Go Ahead
niet imponeren, zodat niet anders kan worden gezegd dat de
Adelaars van.' Barry Hughes in
de rui zijn: Behalve de geschorste spelers Overweg en Van Mar-

DEVENTER

. -.

Edoch, Happels overpeinzingen

hadden het gewenste resultaat.
Dat Dick Schneider een geschikte
libero zou kunnen wezen, ach,
dm dat bedenken behoeft men
geen hogere voetbalkunde te
hebben gestudeerd. Maar'" de
keuze van Wim Jansen als voor-

. - .- ,-

oords middenveldbeztting had.
Wim van „Hanegem .bijvoor-'
beeld verhuisde naar de achterste punt van de middenveld-triangel, van waaruit hij zich

Halverwege

'

passeren.

'

wal eer
„

.-

—

MVV
Toen ivrvv
ALKMAAR
rust
een
voor
tien minuten
in
veldmeerderheid .uitdrukte
leek
Redel,
van
doelpunt
een
de
er een einde te komen aan
indrukwekkende prestaties. van
-.
AZ-thuis.
Maar. zie. Nadat Cor. vander
Hart in de pauze Kees Kist door
Doesburg had vervangen en
Vredenburg daardoor weer in
de voorste linies was verschenen, was het antwoord snel gevonden op de middenveldacties
van „veldheer"' Gerard Hoenen.
Amper twaalf minuten na de
laatste slok. thee. maakte Vre-'
r~„„„

denburg met een* hard
gelijk. ;',

-

schot

Maastrichtenaren deden
een stapje terug en hebben daarna gepoogd ten minste één punt
te redden. : Dat lukte niet omdat De Jager tien minuten voor

7De

tijd goed reageerde na een' van
Koerver terugspringende bal:
2—l.

,

.

Cas Janssens
inspireert:
2-0

UTRECHT
Dubbele blijheid
in ' het stadion Galgenwaard
voor Bert Jacobs en zijn Domstadse: FC. Na veel', tegenslagen
werd het zonder Pronk, Adriaanse (geblesseerd) en de geschorste Van ' Stijn toch 'een
zege op,NAC: 3-1.
'X
angst
Natuurlijk heerste er
in het begin en een aantal gemiste kansen, voor dat Piet van
Oudenallen kort voor rust de
score opende, was daar het bewijs

.

van.

Heel even keerde de schroom

terug, toen "Ad Brouwers twintig minuten 'na de pauze I—l

--

maakte, maar zeven minuten
daarna was het via Steen Olsen
al 2—l. Nadat NAC's goalie De
Jong nog een penalty had gekeerd, schoof Leo v an Veen in
de; laatste:.- minuut Bonsinks
voorzet het; Bredase doel in.

voor

NEG

Telstar:

goud

GRONINGEN —.Terwijl FC
machteloos en moedeloos bleef proberen aan de- lei,':NIJMEGEN
Als NEC in het ding te komen deed Telstar een
deze
laatste kwartier had doorgedrukt, kwartier voor het einde vanbijgedoor 6000 toeschouwers
zou' FC Twente het Gqffert- woonde
wedstrijd een met goud
stadion met een grotere afstrafbekroonde greep naar de macht.
fing hebben verlaten dan nu met
Van grote afstand hield Fens de
bal voor de eerste keer langs de
'de kleine cijfers 2—o.
Groningen

—

:

■

vertwijfeld reagerende doelman

De Nijmegenaren trachtten in
de slotfase wél. aan; veel meer

"

goals te komen, maar .' misten

overtuiging en conditie. Alleen
aanvoerder ; Cas Janssens, die
zeven minuten voor tijd uit een
vrije trap de score had geopend,
bleef gaan. Twaalf minuten
voor tijd kon Piet Kamps pas
een openingetje vinden voor de
tweede NEC-treffer.
Twentes trainer Kohn wilde de
cupwedstrijd' niet als excuus
aanvoeren, maar het futloze spel
van zijn team moet toch wel te
wijten zijn aan de lege magen in
Rusland en aan de inspanningen van reis en wedstrijd.

Nordström. Vijf minuten voor
het einde zorgde Bond voor de

2—o overwinning.
het missen van
kansen was Jan
Streuer. Hij kwam in de eerste
helft drie keer oog. in oog te
staan met doelman Van der
Meeren maar faalde even zovele
keren. Ook na de rust miste
Streuer een kans om van te likkebaarden maar opnieuw schoof
hij de bal naast het doel. Na een
kwartier spelen was dat voor de
woedende Groenewoud een '.rede
om hem te vervangen door Hijlkema.: Martin Koeman van FC
Groningen moest in zijn / vierhonderdste wedstrijd al na vijfentwintig minuten naar de kant
met een pijnlijk rechter been.
Oók triest.

:GroningseMeester in

MAANDAG
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SPORT4
Bouman (6) Reijgersberg (9) en Jansen hebben reden tot lachen

Aat Reijgersberg heeft veel werk verzet

Wout van Meeieren (10) en Rinus' Steenbergen waren goed opdret

DFC had de
goede taktiek
(Van

onze sportredactie)

—

ALMELO
Het leek behoorlijk te hebben gedonderd
in de kleedkamer van Heracles, want trainer Kon Dellow
stapte na afloop van de strijd tegen FC Dordrecht nors naar
buiten. Hij weigerde elk commentaar op de nederlaag. De
klap van het 3—o verlies was blijkbaar hard aangekomen.

. .

Heracles ging tot dusver in
deze competitie duidelijk mank
aan aanvalskracht. In de selectie
ontbreekt een echte spits.
Vreemde experimenten met verdediger Grobben en
zelfs
reserve-doeleman Steunenberg
in de voorste lijn leverde geen
rendement op en dat alles terwijl het bestuur het niet eens
kon worden over de contracten
met Tiesselink en Roordink, die
vorig seizoen de meeste doelpunten scoorden.

'

BoCumeans dwong

overgave
Balstot

Van

onze verslaggever

BAS VAN BOCHOVE

—

"In de afgelopen week ':verscheen het tweetal plotseling
weer op de training. Tiesselink
en Roordink hadden alsnog getekend en gisteren tegen FC Dordrecht stonden ze beiden weer in
de ploeg. Maar voor de ogen
van 2000 toeschouwers werd het

VLAARDINGEN
Uiteindelijk viel aan de overwinning van Fortuna niets af te
dingen. Het enige doelpunt, ver in de tweede helft door Cees Bouman gemaakt, dwong
Gerßals dan toch tot overgave.
&$ï- yy.
■

Juist in een periode waarin Vitesse dacht zijn slag te kunnen slaan. Het drong Fortuna
ver terug,op eigen helft, maar juist daardoor kreeg een combinatie tussen Reijgersberg
en Bouman die doeltreffende beloning,, uiteindelijk goed voor twee verdiende punten.
'Na afloop vielen in het Vites-

se-kamp twee verschillende en
afwijkende meningen te beluisteren. Manager Wim Beltman:
„Wij hebben tegen Fortuna geen
schijn van kans gehad. De jon-

gens kunnen wel huilen zo erg
vinden zij dat. Niemand heeft
schuld aan de nederlaag, dus
heeft het ook voor mij weinig
zin om wie dan ook de huid vol
te schelden".
Toen veel later trainer Frans
de Munck de kleedkamer verliet
was er een geheel ander geluid
te horen. Hij: „Wij hebben dom
gespeeld. Er kwam geen enkele
gave pass uit onze (poten. Somer
was nergens en ook de voorzetten van Hofs waren verkeerd.
Daarbij komt dat wij Fortuna
helemaal in de kaart hebben gespeeld. Vitesse hield de zaak
breed en daar vroeg Fortuna
Nog
naar".
hoofdschuddend
zocht hij zijn plaats in de bus
op.

De Munck had alle reden boos
op i zijn spelers te zijn, omdat
wat hij als fout constateerde inderdaad fout was. Vitesse, in de
lange spitsen

van Kerkhof
bezittend,

Veenendaal en B.

goede speerpunten
had tegen Fortuna

van dit wapen.
Niet door het falen van de twee
„koppers", maar omdat het
voorbereidende werk van vooral
Hofs ver beneden de maat was.
Zijn hoge voorzetten vonden zelden de tweede paal en dat was
geheel naar de zin van Peter.
Eikelenboom die, sterk in de
lucht, het gevaar volkomen onderkende en er het oog op had.
weinig profijt

Jan van Baaren: „Peter wist
wat hem in het doel te wachten
stond. Je weet,nu eenmaal van
Vitesse dat het gevaar in de

lucht zit. Behoudens die ongeis Vitesse
niet een keer gevaarlijk ge-

vaarlijke kopstoten,

weest".

...

daarentegen
wel
weer. Vooral in de beginperiode
moest de weer sterk keepende
Bals op de hem bekende wijze
redding brengen met voeten en
vuisten om de in die periode
Fortuna

gretige Anton

Huyer

het scoren

te beletten. Het was dan ook onbegrijpelijk, dat daarna de hard
werkende Reijgersberg weinig
steun ondervond bij zijn pogingen langs Bosma en Heezen te
komen. Het behoudende spel
van Fortuna gaf maar zelden
opkomende spelers te zien,

"

waardoor het werk van Reijgersberg conditioneel. veel van
de Vlaardingse spits vroeg, zonder, doeltreffend te kunnen zijn;'

Heracles probeerde er vanaf
de aftrap het beste van te maken
en zocht het succes in de aanval.
De ook verre van grootse Dordtenaren pasten echter de jenig
juiste taktiek' toe, tegen deze
ploeg zonder stootkracht. Ze
speelden sterk defensief ingesteld maar kwamen regelmatig
tot gevaarlijke uitvallen. Vooral
de uitblinkende;, middenvelder
Van 't Hoff, die steeds weer in
de diepte . sprintte, betekende
voor de nogal eens weifelende
defensie,
Almelose
waarin
zelde): node werd gemist, een
voortdurend gevaar. ,i:,".'.V-'_"".

■

Het was dan ook Van 't Hoff
die voor de Dordtse openingstreffer zorgde. Tiesselink beging
in de 27ste minuut. een zware

:

—

ROTTERDAM Van de zes te behalen punten in de eerste divisie hebben de B-teams van Feyenoord, Sparta en FC
Dordrecht zaterdagmiddag het schamele aantal van één bij
elkaar geschopt. Alleen Sparta boekte een putenverdeling
(1—1), doch dit resultaat op Spangen tegen AZ '67 moet
zonder meer als teleurstellend wordenbeschouwd.
Volendam behield de leilinksbuiten. Sparta drong nog
derspositie door in eigen huis wel sterk aan, maar slaagde er
Feyenoord terug te
wijzen
niet meer in de volle winst bin(2—o). FC Dordrecht, dat vorige nen te halen.
week nog zo verraste door AZ'67
' Feyenoord, dat in het duel
kloppen, kreeg in de thuismet Volendam de steunpilaren
te.
wedstrijd tegen Haarlem een van vorige week, Theo de Jong
flink pak op de broek (0—5). en Wim Rijsbergen, miste, heeft
Sparta en AZ'67 hebben de toegeen kans gezien om de Volenschouwers op het Kasteel zaterdammers van de kop te verdrindagmiddag geenszins kunnen gen. Twee amateurs vervingen
boeien. Beide teams opereerden de routiniers en deze deden in
zeer matig, waardoor het resulde aantrekkelijke strijd zeker
taat achteraf juist genoemd mag niet voor de anderen onder. Na
worden. Na 25 minuten nam de een o—o ruststand was het
thuisclub door Cor Pot de leiinitiatief gedurende 30 minuten
ding, maar verzuimde daarna
in handen van de bezoekers,
om de opponent op een grotere doch ondanks kansen voor Peter
achterstand te zetten: In de Feteris en Rob Theuns vielen er
tweede helft is dit de Rottergeen treffers. Na deze periode
dammers wel noodlottig geworzag Nico Mol aan de andere
den. Doelman Hans Verhart, die kant wel een opening en dit begoed debuteerde, was volkomen
tekende I—o. In de voorlaatste
kansloos bij een schot in de bominuut maakte, Kees Weerman
venhoek van de Alkmaarse er nog 2—o van, nadat Bram

■

'

Geilman de bal in eerste instantie nog uit zijn doel had weten

te houden.
De rol van het nog ongeslagen
zijn

is FC Amsterdam

zaterdag-

middag tegen Excelsior wel
vooruitgesneld. Het Dick van

den Polder-team was

duidelijk

geïmponeerd, waardoor de Amsterdammers in de eerste helft
een makkelijke 2—o voorsprong
verkregen. Na een felle speech
in de pauze stond er na de hervatting een herboren team van
de thuisclub op de mat. Na 20
minuten wist Leo Heij de score
tot I—2 terug te brengen, maar
verdere kansen werden er niet
benut. René Vermunt blonk uit.
Op Harga legden zowel SVV
als Wageningen het accent op de
aanval, wat een boeiende strijd

Fortuna VI. heeft het ongeslaFC Amsterdam niet kunnen
volgen. In Arnhem leden de
Vlaardingers tegen Vitesse een
(2—o).
Verdiende nederlaag
Tweemaal
één voor en één na
de pauze
schoot de Arnhemse
middenvoor raak. Pech hadden
de. bezoekers bij schoten van
Harry van Os, die door de Vitesse-doelman goed werden gegen

■—

—

■

stopt.

Dordrecht, gestart met
uitwedstrijden, waaruit

FC

twee.

Vitesse valt af
(Van

onze

sportredactie)

—

ROTTERDAM
In de eerste
divisie leed Vitesse de eerste nederlaag: I—o tegen Fortuna
Vlaardingen. Opnieuw stelde Volendam ernstig teleur door op
eigen veld van Fortuna SC te
verliezen (0—1). Wageningen en
Roda JC wonnen beide en gaan
nu ongeslagen aan de leiding. De

FC Dordrecht behaalde de eerste
zege ten koste van Heracles:
o—3.

De Volewijckers—Heerenveen
I—l (1—0). 40. Fiene I—o (strafschop). 65. Kees Kist 1—1;
Scheidsrechter: Van Gastel. Toeschouwers 3000.

een score van 50 procent werd
behaald, heeft zaterdagmiddag
op eigen veld een slechte indruk
gemaakt. Het bezoekende HaarVolendam—Fortuna SC, o—l
lem hakte de gastheren met o—s (0—1).
22. Erkens o—l. Scheidsin de pan.
In -de eerste divisie is de rechter: Van Eijk. Toeschouwers
en.een totaalscore van zes trefstand: Volendam 4—7, Ajax 4000.
fers opleverde. Binnen vijf mi4—6, PSV 4—6, TelstaF 4—6,
Fortuna (Vl.)—Vitesse,-I—o
nuten zette Bram Scholten de Haarlem 4—5,'FC Utrecht 4—5,
(0—0). 75. Bouman I—o. Scheidsop
thuisclub
een voorsprong, die FC Den Haag 4—i, Feyenoord rechter: Ram. Toeschouwers
na 40 minuten teniet werd ge4—4, FC Den Bosch 3—3, Sparta
daan, waarna. Kees Vermeulen 3—3, AZ'67 3—3, FC Cambuur 2500.
kort voor de rust 2—l op het 3—2, NEC 3—2, FC Twente 3—2,
o—o.
PEC / Zwolle—VVV
scorebord bracht.
FC Dordrecht 3—2.
Booy.
Scheidsrechter:
ToeNa de hervatting strafte Jos
In de tweede divisie is de schouwers 3000.
Zoetmulder een offensief van Üe stand: FC Amsterdam 4—B, Forgasten af (3—1). Nadat 3—2 was tuna VI. 4—6, Excelsior 4—4,
Roda JC—HVC 2—o (0—0), 47.
aangetekend, zorgde Wout van SW 4X-4, Vitesse 3—3, WageZuidersma 1—0.60. VanLeeuwen
Vuuren met een 25-meterningen 4—3, HVC 4—2, Vole2—o. Scheidsrechter: Van Geschot voor de eindstand (4—2). wijckers 4—-2..
mert. Toeschouwers 6000.

"

■'

'"'

:

Heracles—FC Dordrecht o—3

(0—1). 28. Van 't Hoff o—l. Vorstenbos o—2. 53. Hoogmoed o—3.

Scheidsrechter: Draaisma. Toeschouwers: 2000. ';'■■
Wageningen—Helmond

Sport

3—o (0—0). 59. Block I—o. 73.
Meurs 2—o. 75. Wellerdieck 3—o

(strafschop)..
..Scheidsrechter:
Hoppenbrouwer. Toeschouwers

6500.

'Graafschap—Eindhoven
De
2—o (1—0). 24 en 65. Veen I—o
en 2—o, Scheidsrechter: Derks.
Toeschouwers 5000.

.-

SC Cambuur—SVV I—l (1—1).
23. Groeriweg o—l. Vlietstra I—l.
Scheidsrechter: Berrevoets. Toeschouwers 2000.
""*FC

-

Tilburg—Veendam

o—o.

Scheidsrechter: Wellinga. Toeschouwers 2000. 'smm

Volleybalverlies
UTRECHT,(ANP)

—

De Ne-

derlandse heren-volleybalploeg
heeft zaterdagavond in de sporthal „Catharijne" in Utrecht met
I—3 verloren van een Tsjechische bondsploeg. De setstanden
waren 15—12, 9—15, 13—15 en
ïÊtfmmimF'iiti't bun

'

door scheidsrechter Draaisma. Uit
de vrije trap die FC Dordrecht
mocht nemen kopte rechtsachter
Mulderij de bal precies voor de
voeten van Van 't jJoff. Hij
waagde een schot, dat via het
lichaam van centrumverdediger
Amweg doel trof, o—l.

Tiesselink had met zijn overtreding kennelijk de lont in het
kruitvat gegooid. Er brak een

periode aan van hard voetbal en
dientengevolge zoveel overtredingen en gefluit van de scheidsrechter dat het bijna op een
hockeywedstrijd leek. Tiesselink
was niet de enige die een gele
kaart voor zijn ogen getoond
kreeg. Ook Flaeg moest eraan
geloven, toen hij trapte naar de
ijverige Engelsman Kerlin.
De beste kans op de gelijkmaker kreeg Heracles twee minuten voor de rust. Vijf keer
werd de bal ingeschoten, maar
steeds was er een Dordtse verdediger die nog net kon redden
waardoor Heracles er tenslotte
niet meer aan overhield dan een
hoekschop.
Voldoende inzet ontbrak merkwaardigerwijs bij Heracles in de
tweede helft. De dekking werd
dikwijls verwaarloosd en zo kon
het gebeuren dat Vorstenbos al
na twee minuten ongehinderd
met de bal kon oprukken en
rustig kon aanleggen voor een
afstandsschot. Doelman Van der
Heide hielp een handje door in
het geheel niet te reageren. De

bal verdween in de bovenhoek,
o—2.

- ,;;;

Vanaf dat moment speelden de
Dordtenaren een gewonnen wedstrijd. Dat werd acht minuten
later nog eens extra benadrukt.
Struis nam een vrije trap. Het
Almelose duo Amweg—Grebben miste en voor Hoogmoed
was het niet moeilijk er o—3
van te maken. De resterende
speeltijd was voor Heracles een
aaneenschakeling van dieptepunten.

Alleen van Meeteren
gevaarlijk bij SVV

Cees Bouman bezig uit te halen voor de beslissende treffer.

Sparta B haalt punt
(Van onze sportverslaggever)

, '

(die bij een bedrijfsongeval zijn pink verbrij-

Nieuwenhuis

:

strijd.

Niet

..

stellen.

-

..

afgang.

'

' ,

Van Baaren: „Toch hadden
Bouman en Van der 80l de opdracht om beurten mee te gaan",
Pas ver in de tweede helft, juist
toen Fortuna onder druk kwam
te staan, .' slaagde het concept
van Van Baaren één keer. Reijgersberg kon toen wel afspelen
aan de meegekomen Bouman,
die dan ook maar meteen doeltreffend uithaalde, I—o. Er was
toen nog een kwartier te spelen.
Een kwartier, waarin de Vlaardingers het even moeilijk kregen. Vitesse probeerde nog een
gelijke stand te forceren en had
bijna succes toen een' kopbal
van Veenendaal over de vingers
'V;"*i:
van Eikelenboom vloog.
Gelukkig kon Corver, die een
goede wedstrijd speelde, de bal
uit het doel koppen.'. B. van
Kerkhof-liep in de slotfase nog
een gele kaart op van de goed
leidende Bart Ram, toen hij de
bal wegtrapte' nadat het spel
dood was, In feite het enige incident in een weliswaar niet
mooie, maar toch wel boeiende

complete

een

Heracles, maar FC Dordrecht
maakte de verwachte doelpunten
en zowel Tiesseling als Roordink
presteerden zo weinig, dat er
voor Dellow weinig. anders op
zat, dan beiden te vervangen.
De
invallers Karreman
en
Lalopua konden toen echter de
opgelopen schade niet meer her-

overtreding, wat hem meteen gezwaai wiet de gele kaart kostte

(Van onze sportredactie)

—

LEEUWARDEN
Een levensmisverstand tussen de
Friese verdediger Spindelaar en
Onsman bezorgde SVV na ruim
twintig minuten spelen in de
eerste helft uitstekende vooruitzichten op een overwinning
op Sportclub Cambuur. De
groot

ijverige

"

.

Groeneweg

dook bliksemsnel de vrije ruimte in en

brak op magnifieke wijze de
score open. Omdat de Friese formatie tot dat moment zich allesbehalve geïnspireerd had getoond leken er voor SW mogelijkheden te zijn voor het behalen van de volle winst. '.
Niets echter bleek minder
waar. Sportclub Cambuur trok
er even wat vinniger aan en
tien minuten later stond het alweer gelijk toen Vlietstra een
gesmeerd lopende aanval doeltreffend afrondde. Bij I—l bleef
het daarna omdat beide partijen
niet bij machte waren aanvallend -de vuisten te ballen al
waren de Schiedammers in de

tweede helft een keer een heel
eind in de goede richting toen
Van Meeteren een harde kopbal
losliet. Tot zijn ontzetting en
tot opluchting van de Friezen

kwam de bal echter niet verder
dan een doffe dreun tegen de
paal.

f

Het antwoord van Sportclub

Cambuur was een doelpunt van
spits De Jonge maar deze treffer werd terecht geannuleerd
wegens buitenspel. Beide doelpunten waren
even zovele
hoogtepunten in de saaie wedstrijd. Aanvallend brachten beide
ploegen er zo weinig van terecht, dat het voor de 3000 toeschouwers een minder plezierige
vertoning was om naar te kijken.
In de Schiedamse frontlinie was
alleen Van Meeteren mét een
zekere regelmaat gevaarlijk omdat hij vrijwel alle kopduels won
van zijn directe tegenstander

,

Onsman.

Succes bereikte Van Meeteren
er overigens niet mee, want zijn
colleega's. in de aanval zagen
geen kans er een effectief gebruik van te maken. Kon SVT
het aanvallend niet doen, ook
de Friese stormlinie moest zijn
meerdere erkennen in de hechte
Schiedamse defensie waarin doelman Van der Velde en de lange
uitstekende
Steenbergen een

wedstrijd speelden. Steenbergen
moest spits De Jonge bewaken

en deed dat zo goed dat <je
kleine Fries nauwelijks aan «
bal kwam. Dat betekende dat
de aanval van Sportclub Cambuur volkomen werd ontkrachtVoor SW was het dan ook niet
moeilijk de helft van de
in de wacht te slepen.'

buit
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SPORT5
DRL-CVV: Jan Bruys (midden) in een vergeefse poging.

(Van

onze

sportredactie)

—

HDVS-UVS: Theo de Raay geklemd tussen Leidse verdedigers.

Neptunus-Gouda: Hans

.

-

Weinig vrede hadden de trainers met het vertoonde spel.
Leen Admiraal, de trainer van
CVV, vond dat er verleden week
tegen Xerxes beter was gespeeld., „Alleen de uitslag geeft
mij nog enige voldoening", vertelde hij. „We hebben in de tweede helft te veel kansen gemist.

Daan den Bleijker vond de
gelijkmaker van CVV "zeker verdiend. „Wij speelden de laatste
20 minuten veel te angstig. Dat

-

Ws
eing pelgenot

bijDRL-CVV

eerste instantie nog kans het regen spiegelglad geworden veld
schot van de blonde rechtsbuiten stelde hoge eisen aan de 22 spete blokkeren, maar de«- teruglers. CVV was vaker aan de bal
springende bal werd hierna door en meer in de aanval maar echt
Van Vliet genadeloos hard in de gevaarlijk werd het niet. Ook in
benedenhoek geknald (1—0). Het de tweede helft, maar vooral in
door de constant neervallende
het laatste halfuur, was CVV

.

duidelijk het meest

in de aanval.
Maar het duurde toch 25 minuten alvorens.CW de eerste reële
scoringskans kreeg toen Pleun
Lagendijk te zacht op zijn doelman Harrie van Haaren terugspeelde. Aanvalsleider -. Torqué

onderschepte de pass maar bij
het omspelen van de doelman
week hij te ver naar rechts uit,

■

waardoor de kans op de gelijkmaker verkeken was. Inmiddels
had John Lagendijk bij DRL de
plaats ingenomen van Bruys.

Maar CVV gaf het niet op. Zes
minuten voor het einde kwam
de verdiende gelijkmaker. Aanvoerder Jan Verhoeven nam een
vrije trap zo listig, dat de bal
met een fraaie boog over 'de
„muur" tegen de lat ketste. De
naar de voorhoede verhuisde
verdediger Schaper kon toen de
bal gemakkelijk het doel inlopen
(1—1). Toch was het voor de
lange CW-er geen prettige
middag. Schaper kreeg van de
officiële
scheidsrechter een
waarschuwing, omdat hij vijf
minuten na de rust met opzet de
bal hard in het gezicht c.g. lichaam van DRL-linksbuiten Jan
1Nijman had gegooid.

(Van onze sportredactie)

'—

ROTTERDAM
Andries van Dijk, de veteraan-doelman
van Xerxes, kreeg gisteren voor zijn gekeepte wedstrijd tegen
RVC van ons onafhankelijk jurylid een negen. Daarmee was
hij de best beoordeelde eersteklassespeler van gisteren. Een
acht was weggelegd voor de DRL-spelers Martens en Van Vliet,
de Unitas-speler Van Duuren, de Hermes-doelman Spermon,
de Papendrecht-spelers Schalk en Van der Linden, de De Musschen-aanvaller Buddenberg en de overige Xerxanen: Kalkman,
Van der Leek en De Jong. De stand vermelden we zaterdag in
de rubriek „Amateuristisch".
Complete waardering:

i,

.-

CW: Van Oosten 6„ Verhoeven 6, Blok 7 en Schaper 7; v. d.
Starre 6, Jennings 7, De Bruin 6, Galjema 6; De Waard 5, Torqué 5 en Van Neutegem 5.
DRL: Van Haaren 7; Hokke 7, Martens 8, P. Lagendijk 7,
v. d. Kj»on; Tempelman 6, Van Gent 7, v. d. Graaf 6; Van Vliet
8, Bruys 5 en Nijman 6.
HERMES DVS: Spermon 8; Van Baarle 5, Weeda 5, v. d.
Burg 6V Commijs 5; Lagendijk 6, Schaap 5, Van Buuren 6; v. d.
Voort 6, Muylaart 7 en Goudriaan 6.
NÉPTUNUS: Van Luyfc 6; Greidanus 7, Kort 6, Langeweg 6,
Pansier 7; Van Rooi' 7, Van Leeuwen 6, Wijers 7, Jansen 6; Van
Zessen 7, Jacobs 6 en Van der Linde 7. (Beoordeling voor twaalf
spelers).
GOUDA: Bezem 7; Boegheim 6, De Jong 6, Pols 6, Groenewoud 5; Van Vliet 6,.Westra 7, Noordermeer 6; Clement 6, Brou'
wer 7en Van Veenendaal 7.
UNITAS: Stamkot 7; Muller 6, Van Duuren 8, De Gelder 7,
Van Loon 7, Sljjkoord 6; De Kuiper 7, Poot 7, Prinsen 6, Peters 7,
Piersma 6.
PAPENDRECHT: Romeijn 7; Troost 7, Peters 6, Sdhalk 8, v.
d. Koojj 6; Wasbeek 6, Bergsma 7, Ooijen 7; Terlouw 6, v. d.
Linden 8 en Oosterwijk 6.
DE MUSSCHEN: De Groot 7; Kooijman 6, De Kok 6, 't Hart
6, Schouten 7; Den Otter, Bauwens 7, Van Dijk 6; Buddenberg. 8,
Spencer 6 en Junte 7.
XERXES: Van Dijk 9; Kalkman 8, De Vos 7, v. d. Leek 8,
De Jong 8; Eger 7, Langhorst 7, Mühlenbrucih 7; Treurniet 5,
Stek 6 en Michielsen 6.

■

de aanvoerder
van. CVV,
zorgt met vrije
trap voor inleiding van het

■

.

doelpunt.

De eerste helft .kende weinig
enerverend voetbal. Vooral in de
beginfase werd er slecht en zeer
rommelig gespeeld. CVV speelde
wat meer op de aanval, maar
het deed dat veel te chaotisch
(Leen Admiraal later: „Dat was
onze fout. Te veel spelers wilden
te ver mee naar voren snellen")
zodat succes uitbleef. Nee, dan
waren de uitvallen van de beter
sluitende linies van DRL veel

Neptum
ns
iste

'ea
cht anvaller
Van onze

len leverde zo'n uitval ook succes op. De langharige, snelle Leo
van Vliet was linksachter Frans
v.d. Starre net iets te snel af.
:■-...- --'■■'
■" verdediger
Blok zag in
Centrale

''

—

Néptunus
ROTTERDAM
heeft zich met een I—l-gelijk-

.

spel tegen

—

Bij Papendrecht heerste nu de
gedachte dat de zaak bekeken

was. Echter nadat de score tot
3—2 was gereduceerd kropen de
mannen van Berry Janse in de
allerlaatste minuut door het bekende oog van de naald. Een
schot van. Burrenberg ketste
van de kruising terug en invaller Homan zag net geen kans te
scoren. Papendrecht-keeper Romijn was hem een fractie van
een seconde sneller af.

.

Papendrecht kreeg na tien minuten spelen een heel belangrijk
ruggesteuntje. Een kromme bal
van Van der Linden belandde
voor de voeten van de goede invaller Schalk, die doelman De
Groot
moeiteloos passeerde:
De eerste'helft "zou toch nog
met een gelijke score afgesloten
worden. Tien minuten voor rust
kwam De Musschen op een-

even sensatie op het Slobbengors. Het | leek of het lome Papehdrecht door Berry anse in
de pauze was wakker geschut.
Na vier minuten trok Van der

Linden vanaf de achterlijn goed
voor. Keeper De Groot en Den
Otter stapten beiden over de bal
heen en voor -de vrijstaande
Schalk was het eenvoudig de
score op 2—l te brengen. Twee
minuten later was het duo Van
der Linden-Schalk weer op
avontuur. Een
kopbal van
Schalk belandde * bij Van der
Linden, die 3—l op het scorebord bracht. Met deze score
moest Papendrecht de zaak onder controle hebben. De Musschen werd zelfs een debacle bespaard, toen invaller,' Pegtel
en V. d. Linden
voor Terlouw
beiden een keer alleen voor De
Groot misten. De Musschen probeerde na de opgelopen achterstand enige pressie op de Papendrechtse defensie uit te oefenen,
maar ook van Rotterdamse zijde
bleef het zeer mager. 'J^t&tß^M&A
Lou' Benningshof, de trainer
van De. Musschen. probeerde
door een matig spelende Spencer
te vervangen door Homan tot
iets meer kracht te komen. Het
leek te lukken. Drie minuten na
deze vervanging viel er een gat

—

—

de' Papendrecht ■': defensie.
Bauwens schoof de bal naar
Buddenberg, die.met een schuidrechtse defensiemuur af. Junte ver doelman Romijn het nakijken gaf: 3—2. Wie echter bij dezag zijn kans en deponeerde beze score; gedacht had nog een
heerst achter Romijn in de touwen: I—l.
spannend slot tegemoet te' gaan
Be eerste zes minuten brachten is bedrogen uitgekomen.

zelfde onverwachte wijze naast
Papendrecht. Een vrije trap van
Bauwens ketste op de Papen-

Gouda tevreden moe-

ten stellen. Zon uitslag zou vorig seizoen zonder twijfel als een
verdienstelijke prestatie gekwalificeerd zijn, maar zoals Gouda

De Musschen weer zwak
Het PaPAPENDRECHT
aanvalsduo Van der
Linden-Schalk bleek in de eerste vijf minuten na de rust voor
de Musschen-defensie ongrijpbaar te zijn. In een loom duel
hadden beide ploegen elkaar in
de eerste helft op gelijke hoogte
gehouden, maar na zes minuten
keek De Musschen plotseling tegen een 3—l achterstand aan.

TON

medewerker
VAN ZIJL

gevaarlijker. Na 14 minuten.spe-

■"

-

.

"

én de grotere routine van CVV
heeft ons uiteindelijk de zege
gekost. Maar laten we eerlijk
wezen, voor de rust hadden we
de strijd toch al moeten beslissen!"

I—o.

KERST LASSE

KLASSEMENT

JAN,... 7/7
VERHOEVEN,

pendrechtse

Linde kan kopbal niet voorkomen.

Ook CW bracht een wissel aan.
Na een half uur kwam Brito in
het veld voor De Bruin.' DRL
raakte enigszins vermoeid. CVV
bemerkte dat en begon nog onstuimiger aan te vallen. De
Charloise formatie had na 33
minuten spelen pech toen Schaper keihard de deklat' raakte.

ROTTERDAM
De Rotterdamse derby DRL—CVV, die zaterdagmiddag aan de Spinozaweg werd gespeeld, is na een
zeer matige vertoning in een
I—l gelijkspel geëindigd. | Een
uitslag waarmee beide ploegen
en ook de neutrale toeschouwers
onder de 850 kijkers volkomen
vrede kunnen hebben.

Ik vond DRL ook wat professioneler spelen. Vooral in de tackle
was DRL ons de baas."

v. d.

in

*

■

Hermes DVS rammelde
aan alle kanten

bracht, die hierdoor vrij voor.
Spermon kwam, waarna een fel
schot volgde, dat I—2 betekende..
UVS liet Hermes in de tweede

Van onze medewerker WIM WEEDA
SCHIEDAM Het mankeerde Hermes DVS in het duel
tegen UVS overal aan. Sleets doelman Spermon rees erboven uit, doch de anderen schoten op vele onderdelen tekort bij hun Leidse opponenten. Dat het duel met een I—3-nadelig saldo werd. af gesloten, mocht dan ook niemand verbazen. Men had zelfs een nog hogere score kunnen vrezen.

—

De. gasten overtroffen de
Schiedammers wat betreft inzet,
felheid, tactiek en techniek. en
toen zij in de tweede helft op
mandekking overschakelden was
er;voor hen geen vuiltje meer
aan de lucht. Op een onderdeel
gaf men elkaar niets toe; aan
beide kanten werd een strafschop ijzingwekkend slecht ingeschoten en daarom ook gemakkelijk gestopt.

Hermes DVS durfde niet. Men
liet zich al bij het begin insluiten en toen reeds na enkele minuten :Rinus Commijs zo ongelukkig was een schot vari'-de
mee opgerukte Leidse rechtjérverdediger Balkhoven van richting te veranderen was er voor
Spermon' niets meer te redden:

'

:

'

ntWWKWmBI 'Hr 1! 11
Een goede :ruggesteun kreeg

Hermes DVS, toen een door
Desart slecht genomen, strafeen vrij zware straf
schop

van

—

scheidsrechter

Nederpelt

voor een wat ongelukkige tackle
door Spermon keurig werd

—

gestopt.

"

*

.

was evenwel een verdienstelijke pass van Ger Lagendijk
na rust vervangen
naar.Goudoor Theo' de Raay

—

,

:

—

driaan aan voorafgegaan. Het
ferme schot'van'Goudriaan liet
Sloos glippen en de attente Van
der Burg kon de bal over de
doellijn werken: I—l.
Jammer, dat kort daarna eeri
blunder van de Schiedamse de-

"

—

— ''

vaak gevaarlijk kon worden.
Dat leidde tot enkele gevaarlijke
situaties met als fatale ontknoping een voorzet van Desart, die
door v.d. Boogaart langs de vergeefs grijpende Spermon werd
getikt: 1—3..
De kans om de achterstand te
verkleinen kreeg Muyllaart toen

mocht nemen
hard ingrijpende
Balkhoven' v.-d. Voort: in het
strafschopgebied onderuit had
gehaald. Hij schoot evenwel

hij

een

omdat

Hermes kreeg meer vat op het
spel, drukte UVS terug en via
aanvallen over Van Buuren en
Goudriaan werden kansen geschapen, die evenwel voorshands
niet meer opleverden dan schoten van Muyllaart, Van Buuren
en v.d. Voort. In de 35e minuut
kreeg Hermes de verdiende gelijkmaker door een fout .van
doelman
Sloos aangeboden.
Daar

helft wat komen. Het werden fel-le aanvallen over de vleugels
vooral via linksbuiten Gouwaardoor : evenwel
driaan
UVS met priemende uitvallen

strafschop

de

,

'

zachtjes in de handen van Sloos.
Het was een vrij hard duel,

waarin van UVS. Hannaart en
Van Duyn en van Hermes DVS
Van Baarle in het boekje van

-

scheidsrechter Nederpelt .terecht
,kwamen.

'

Stand Eerste klasse-B:
-2 2.0 0 4 s—l
UVS
2 110 3 3—l
CVV
2 110 3 2—l
DRL
Roodenburg' 2 110 3 3—2
2 10 12 5—4
RVC
20 2 0 2 2—2
Gouda
'2101:23—4
Papendrecht
210 12 I—2
Xerxes
Unitas
'2011 1 2—3
Néptunus
'20111 4—6
-2 0 11 1 2—4
HermesDVS
De Musschen
2 0 0 2 0 2—4

'<

'

Theo Heskes helpt
Xerxes een handje
—

Een wedROTTERDAM
strijd tussen twee gelijkwaardige ploegen, waarin de gelukkigste aan het langste einde
trok. Ziedaar de kort en krachtige karakteristiek van de wedstrijd Xerxes RVC, die door de
Rotterdammers met. I—o1—0 werd
gewonnen. Louter en alleen omdat de RVC'er Theo Heskes zo
ongelukkig was de bal in' zijn
eigen doel te' deponeren.
Hoewel hij uiteraard gelukkig
was met de eerste punten, die
Xerxes in deze competitie behaalde, was trainer Pim Visser
na afloop de eerste om ruiterlijk
toe te geven dat een gelijk spel
de verhouding in het veld het
best zou hebben weergegeven.
„Het was bij ons nog niet, wat
het wezen moest", stelde hij laconiek vast. Om .te vervolgen:

-

.

,

„Vooral aanvallend bleven we
beneden de maat. Ik heb. geen
schot op het doel gezien. Boven-

.

dien liepen 'onze aanvallers te
dikwijls in de buitenspelval. |

In de eerste helft noteerden
we slechts twee reële scoringskansen. Een voorzet van de goed
opkomende

Jacques

Kalkman

belandde buiten bereik van de
ver uitgelopen Hans Assendelft
voor de voeten van de weinig
opvallende Treurniet. Een inzet,
die ongetwijfeld doel zou hebben,
getroffen, als de uitstekende
laatste man van de Rijswijkers,
Jan van den Oever, de bal niet

nut, dan zou het de wedstrd al
voor de rust beslist kunnen heb-

ben. '■■', <
De thuisclub wist zich echter
geen raad met de kansen en er,
was zelfs een levensgrote blunder inde Goudse defensie voor
nodig om Néptunus op een ver-;
diende voorsprong te brengen.
Een even grote blunder aan de
andere kant deed de voorsprong
nog voor de rust weer verloren
gaan en in het bijzonder natte
en bovenal glibberige restant
van de wedstrijd wisten Gouda
noch Néptunus tot' een geldige
trefer te geraken.
Nadat diverse Neptunus-aanvallen. op de Goudse
verdediging waren stukgelopen,

'

- . .

van de doellijn had weten te

koppen.'

gisteren voetbalde was het geen
sohijn van de ploeg die dit voorjaar nog zulke goede kansen op
de titel had. Had Néptunus de
vele geboden kansen beter be-

Aan de andere kant bood een
fout in de Xerxes-defensie Carol
Schuurman een dijk van een
kans, Maar. omdat de Rijswijkse
koningsschutter net' iets te veel
tijd. nodig had om de balvoór
zijn linkervoet te krijgen slaagde Jan van der Leek, die zich
als een regelrechte aanwinst
voor de "Rotterdamse defensie
ontpopte, erin het schot van zijn
belager te blokkeren.
Na de hervatting kreeg doelman Andries van Dijk, na een
wat minder gelukkig begin, volop gelegenheid om zijn nog im-

mer uitzonderlijke klasse te be-

wijzen. Een kogel van Theo
Heskes dook hij met een panterachtige reactie uit de hoek.van
zijn kooi om even later een afstandsschot van Meijer de Wolf

-

tot hoekscho'p om te buigen.
In de 23e minuut werd een
charge van Kees Zwanborn je-

gens Joop Langhorst door de uit
Papendrecht afkomstige scheidsrechter Versluis met een vrije
trap
gehonoreerd. Het-, was
Langhorst eelf, die de bal.over
het Rijswijkse muurtje lepelde.
In verwarring gebracht door de
aanstormende, Freek*. Mühlenbruch stopte Theo Heskes de bal
op de borst om vervolgens zijn
vlak achter hem staande doelman met een omhaal het nakijken te geven (1—0). ':.'.';

nam de thuisclub na tien minuten spelen al dê leiding. Hans
Van der Linde kwam vrij voor
Leen Bezem, maar schoot tegen

de Goudse doelman op. De wegspringende bal werd door verdedigers Pols in paniek tegen de
staander van het eigen doel ge-;
schoten en de bezoekers leken
daarmee door het oog van de
naald te kruipen. Van de paal
stuiterde de bal echter weer het
veld in, waar deze werd opgevangen door de meegekomen
Greidanus. Deze speler maakte

-

een eind. aan alle onzekerheid
door de bal in de touwen te jagen (1—0)

Néptunus kreeg voldoende
kansen om de score op te voeren, maar de voorwaartsen faal-'
den op het laatste ogenblik. Een'
van de weinige aanvallen-van
de bezoekers had meer resultaat.
Een schot van Westra werd door
Neptunus-doelman

Van

Luyk

recht voor de voeten van de
Goudse Jan van Veenendaal ge-;
stompt en deze liet de bal moei-;
teloos in het ruime Néptunus-;
doel verdwijnen (1-1)
.' Na rust kreeg het spel. steeds
meer de vorm van een water-;
ballet en werd het voor de spelers steeds moeilijker het veld
en de bal de baas te blijven.
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SPORT6
Doto-Zwart-Wit: Flip van Waardkuizen belaagt Ringeling

HOV-Leerdam Sport: Bennie de Vries, die later dé bal met de, hand zou stoppen.

HOV-Leerdam Sport: Bep Hoek scoort

de gelij maker.

AAD VERMEULEN
WERD GEMIST
e'2S
WiZwn8art
HO

belagnHeerjansdam
(Van onze sportredactie)
ROTTERDAM
Nog altijd bezet een volslagen outsider in de eerste divisie van de zaterdagamateurs de eerste plaats: Heerjansdam. De ploeg van oud-zaterdaginternational Jan Nieuwstraten registreerde zaterdag tegen
Jodan Boys haar tweede achtereenvolgende overwinniing: I—o. Zwart Wit '28 heeft echter de race naar de
ereplaats ingezet. De Rotterdammers. werkten zich in
Pernis langs Doto: I—2. SHO is eveneens weer op het
rechte spoor. De Beijerlahders lieten 's-Gravenzandse SV
volkomen kansloos: s—o.
'7
Bij de tweedeklassers gaat het met RWH nog niet naar
wens. De Ridderkerkers verspeelden opnieuw een uiterst
kostbaar.puntje tegen het Vlaardingse Zwaluwen:. 3—3.
Spijkenisse deed het nog slechter: het verloor met I—o van
Excelsior M. De regionale krachtmeting tussen Zuidland
en SC Voorne eindigde onbeslist: I—l. 'v

—

Doto

-

— —

(0

Zwart Wit '28 I—2

1)
Een energiek en moedig strijdend Doto heeft het des-

ondanks niet kunnen bolwerken
tegen de Rotterdammers, die na
afloop ruiterlijk toegaven dat de
gelukkigste formatie had gewonnen. '. Na een overdonderende
start van de PeWiisser equipe,

Stand
Eerste klasse A

Noordwijk
Heerjansdam
Kozakken Boys

3 2 10 5 7—2
3 2 10 5 3—l

320 14 4—l
3 2 0 14 7—3
3 2 0 14 4—3
3 1113 4—2
3 1113 3—5
3 111 3,2—6
3 10 2 2 5—5
310 2 2 3—6
30121 4—7
3 0 0 3 0 I—6

.

SHO
Zwart Wit '28
De Zwerver
Ter Leede
's-Gravenzande
Amstelveen
Quick Boys

'"

DOTO ;..'.'.
Jodan Boys

;\

Eerste klasse B
Huizen

3
3
3
GVW
IJsselmeervogels 3
SDVB
3
WHC
3
ACV
3
Nunspeet

Harkemase
DOVO

Boys

3 0 0 6 6—o
2 10 5 s—o
2 10 5 5—3
2 10 5 5—3
1113 L^l

1113 3—4
1113 4—6

".'.*;-,.

-

's-Gravenzandse

—

3 10 2 2 4—5
Daarna is* het aleemaal van
3 0 12 1 2—4
3 0 12 1 2—5 een leien dakje gegaan. Ger
3 0 12 1 I—3 Reedijk produceerde in de twee3 0 12 1.1—5 de helft drie doelpunten: s—o.
In de laatste treffer had Gerard
de Groot een groot aandeel. ■;*'',;'*

WVF

Maluku
gedroeg
zich
prachtig

—-

Heerjansdam

Jodan

Boys

Een zeer teleurstellende krachtmeting, die in de
30ste minuut werd beslist.. De
doorgebroken Piet de Beeld
werd toen in het. strafschopgebied ten val gebracht. Rob van
Zijderveld kon daarna uit de
toegekende strafschop Heerjansdam voor het forum van 600
toeschouwers naar de overwinning mikken. Kees van der
Spoel was in de Heerjansdamse
gelederen de beste man."
I_o (1—0)

-

RVVH Zwaluwen 3—3 (I—2)
Een zeer sterke start leverde
de gasten via Van der Steen en
Buitelaar een verrassende o—20—2

—

onze sportredactie)
Rhoon,*
ROTTERDAM
NBSW en Rijnmond zijn in de voorsprong op. Kort voor rust
twee hoogste klassen van de afdeling Rotterdam (zaterdag) de kon Mulder de achterstand reduceren tot I—2. RWH werd na
drie formaties, die na vier wedonderbreking sterker. Dat restrijden nog altijd ongeslagen de
sulteerde in een doelpunt van
zijn. Rhoon versloeg op eigen
veld Sunlight met I—o, dankzij Vlasblom en een van Oele.
een doelpunt van Gagesteijn en
De Vlaardinger Van der Steen
NBSW triomfeerde met o—a tekende ten slotte voor de geover RSM, een score die ook lijkmaker .in deze spannende,
werd bereikt in het treffen tusgelijkopgaande confrontatie.,
sen SV Rijnmond en Cion.
WOR zag kans de moeilijke
uitwedstrijd tegen Den Bommel
Zuidland -. SC Voorne I—l
tot een voortreffelijk einde te (0—0)
De eilandenderby einbrengen. De Rotterdammers zedigde na een pittig, bij vlagen té
gevierden met
I—2 dankzij hard duel onbeslist, ofschoon de
doelpunten van L. Lagerwey en Brielse equipe haar kort na de
Axel van Leeuwen. In 1B won rust via Mellaard verworven
FC Maluku met I—o van SC o—l voorsprong lang heeft kun-*
Botlek in een treffen dat uit- nen handhaven. Zes minuten
muntte door sportiviteit. De voor het einde echter mikte
krachtmeting tussen OFB en Henk van Kempen een voorzet
Lfimbarrüjea eindigde in 2—2.7
van Dick van ; Seventer achter
(Van

—

-

,

—

'

—

HARTGENS LANGS

SLIKKERVEER
(Van onze sportredactie)
RIDDERKERK
In een wedstrijd, die de moeite van het aankijken nauwelijks waard was won de minst slechte van de twee ploegen, het Rotterdamse Spartaan '20, met I—o van Slikkerveer. Het
doelpunt, dat deze wedstrijd ten slotte zou beslissen werd nog geen
minuut na het begin gescoord. Een Rotterdamse aanval zaaide zoveel paniek in de Slikkerveerse gelederen, dat aanvoerder Hartgrs
de bal ten slotte in eigen doel werkte (0—1).
Verder gebeurde er in deze wedstrijd weinig wat de moeite van
het vermelden waard is, of het zou moeten zijn dat Van Driel van
Slikkerveer met vermoedelijk een gebroken scheenbeen van het veld
moest worden gedragen.

—

SV

Trainer Leo van
der Leek had zijn volgelingen
duidelijk op het hart gebonden
van meet af aan geconcentreerd
te spelen. SHO hield zich stipt
aan die opdracht met een klinkende triomf als resultaat. Cees
van Bennékom zette de Westlanders in de eerste speelfase al
op een ontmoedigende 2—o achterstand.
(2—0)

-

WOG
Spakenburg

. .

Een ongelukkige handsbal van
De Jong werd de Pernissers echter noodlottig, want Jan de Winter verzilverde de daaruit voortvloeiende strafschop feilloos:
I—2. In de slotfase beroerde
verdediger Cees Wander eveneens de bal mét de hand, maar
scheidsrechter Van Driel zag er
tot intense teleurstelling van de
thuisclub geen strafschop in.
SHO

,

< '■'. ■" (Van onze sportredactie)
In een wedstrijd, waarin de verdedigingen doROTTERDAM'■■
mineerden, hebben HÖV. en Leerdam Sport de punten gedeeld. De
thuisclub kreeg het aanvankelijk tegen de geroutineerde spelers
uit de Glasstad zwaar te verduren.'Na ongeveer een half uur spelen
was het de HOV-er Bennie de Vries, die een inzet van een Leerdamse aanvaller met de hand keerde. Uiteraard betekende dit een
strafschop, die door Leerdam's aanvoerder Van der Plaat feilloos
.";'.'*'
werd benut (0—1). *--..
Na de rust begon HOV aanvankelijk aarzelend, maar daarna steeds
meer met succes, de bakens te verzetten. Een kwartier voor tijd
werd de doorgebroken Rotterdammer Reijnders binnen de beruchte
lijnen gevloerd. Wel slaagde de Leerdamse doelman er in de inzet
van Bep Hoek in eerste instantie te keren, maar in tweede instantie
trof de Rotterdamse schutter de roos. Tenminse naar de mening
van scheidsrechter Slingenberg en de hem omringende Rotterdammers. Want de gasten hielden bij hoog en laag staande, dat de bal
in het zijnet was verdwenen.
'~ 'f' <beslissen kon de man
Maar omdat scheidsrechters nu eenmaal
aan het scorebord de gelijkmaker aantekenen (1—1). Tijdens een
rommelige slotfase bleef deze stand gehandhaafd.

nam Zwart Wit geleidelijk het
initiatief over. Het was Aad van
der Meeren, die in-de eerste
helft voor de gasten succes had,
toen hij een voorzet van Frans
Steur langs de uitstekend spelende doelman Ringeling -werkte: o—l. Offenberg scoorde na
de onderbreking de verdiende
gelijkmaker voor Doto, dat toen
geruime tijd uitzicht had op een

s—o

—

BEB HOEK REDT HOV

..

gelijkspel.

(Van onze sportredactie)
ROTTERDAM
Na een gelijkopgaande eerste helft heeft TOGB
tegen het' Voorburgse Wilhelmus met 2—o het onderspit gedolven
door twee treffers in het laatste halfuur.
TOGB deed aanvankelijk niet veel voor de thuisclub onder, maar
de verdediging van Wilhelmus bleek uiteindelijk toch beter in elkaar te zitten dan dié van de Berkelse ploeg waarin organisator
Aad. Vermeulen node werd gemist. '-.■..'-'-."'■:-'
Voor rust blven reële. scoringskansen uit, omdat de aanvallers
bij lange na niet opgewassen waren tegen het solide verdedigingswerk.
;.-.Na rust nam TOGB met de wind in de rug een licht veldoverwicht,
maar verder dan corners kwamen de bezoekers niet. De aanvallen
van Wilhelmus hielden, ook al door het wat onsamenhangende verdedigen van de TOGB-defensie, veel meer gevaar in. Na een minuut of twintig rondde Chiel Jansen een van de Voorburgse aanvallen af met een kopbal langs Kees Vermeulen I—o.1—0. Wilhelmus verwisselde ogenblikkelijk twee aanvallers voor verdedigers en trok zich
voor het eigen doel terug. Voor TOGB was er geen doorkomen aan.
Vijf minuten voor tijd bepaalde Rossit na een snelle uitval de eind"■f'Sj.'-ystand op 2—2.
i--> "V- -'..'"

Zwart-Wit-doelman Lo:lkema verliest bal en krijgt een 'trap' tegen het

hoofd.

.

— -

CSVD had uit een strafschop de
De Zwervers
Groote Lindt
Een door vier inscore' geopend, waarna Roos I—o (0—0)
voor een I—l pauzestand teken- vallers zeer: gehandicapt de
Excelsior M Spijkenisse I—o
(1—0)
Spijkenisse heeft in
de. Twéé : uitvallen leverden Zwervers heeft niettemin kans
CSVD Rijsoord 3—l (1—1)
CSVD na de onderbreking tref- gezien het Zwijndrechtse Groote
Maassluis een machteloze indruk
achtergelaten. De Spijkenissers Ofschoon Rijsoord in de tweede fers van Van de Akker en ZouLindt naar een I—o nederlaag te
speelfase
spelen. Het beslissende doelpunt
mogelijkheden vol- tendijk op. Bas Huizer van Rijsschoven elkaar de bal wel aardig toe, maar eenmaal in de doende heeft gehad op een reoord'liep* na een ongelukkige werd inde tweede helft door
buurt van het strafschopgebied delijk resultaat won niettemin botsing met een tegenstander Wim van Lit gescoord uit een
hoekschop van Rens Overweel.
van hun tegenstander gekomen, de Delftse brigade. Peppen van een kaakfractuur op.
de Brielse doelman De Bakker

I—l.

"

— -

zij volledig. Het beslissende doelpunt werd in de eerste helft door .Verhaas gescoord.

faalden

—

-

PRODUKTIEF

-

—

en Excelsior P., de twee benjamins onder de. derdeklassers,
blijven in de competitie van de
zaterdagamateurs de aandacht

trekken met opvallende resultaten. Rozenburg registreerde in
een zeer redelijke ontmoeting
een alleszins verdiende 2—l
overwinning
Loosduinen,
op
dankzij voltreffers van Jaap du
Pon en Cor van Seters. Bij de
rust hadden de Rozenburgers

'

een I—o voorsprong.
Excelsior P won in Ouderkerk
aan den IJssel na een zeer spannend en sensationeel verlopen
duel met 4—5 van Spirit. Voor
de thuisclub scoorden Brandwijk, Boers, Koppen en Van
Rijswijk. Voor de Pernissers
hadden Daaf Birkhoff (3x) en
Ab van Noort succes (2x). Doelman Ruizeveld de Winter stopte
een strafschop. Excelsiors derde

triomf kreeg overigens pas in de
laatste minuut gestalte.

In het milieu van de vierdeklassers is debutant Hillegers-

berg nog altijd ongeslagen. De
Rotterdammers bereikten .. dit

'

GEBRUIKELIJK, 1-1

ODS-Alblasserdam

(Van onze sportredactie)
Zoals bijna gebruikelijk, is het
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
duel tussen DCV en CXC in een gelijkspel geëindigd. Opnieuw
bleek dat de wederzijdse bewoners van de IJssel elkaar op voetbalgebied heel weinig hoeven toe te geven (1 —1).
De derby gaf stevig, doch 'sportief voetbal te zien,' zodat de 1400
toeschouwers een aantrekkelijk schouwspel kregen voorgeschoteld.
CXC startte overrompelend. Het nam direct het initiatief. Al snel
kwam'het doel van DCV-doelman Oosterom in gevaar. Van Tuyl
schoot naast en een afstandsschot van Jan Elshout werd door Oosterom vakkundig gestopt. DCV wachtte het eerste kwartiertje van
CXC voorzichtig af en halverwege de eerste helft slaagde het erin
om de rollen langzaam maar zeker om te draaien. Eerst schoot De
Ruit uit een afgeslagen corner net naast en daarna kon ook Bonte
enkele malen doelman Rook op de proef stellen. Rook stak echter
weer in een voortreffelijke vorm en alleen een penalty drie minukeer eèn 2—2 score tegen Nieuw
ten voor rust, verplictte hem te capituleren. De penalty was toegeLekkerland. Bij 'de- rust leidde
kend toen Vogelaar, geen andere mogelijkheid zag om Velberg te
stoppen dan hem onderuit te halen.
,
de thuisclub met 2—l, dankzij
doelpunten van Cees Doesburg.
Krijgsman benutte de penalty, die door Rook nog wel werd aanDORDRECHT
De tweede ploegen wisten zich geen enkele
Na de onderbreking verspeelde Dordtse streekderby tussen ODS reële scoringskans te scheppen.
geraakt, maar via de paal in het doel verdween.
Na rust kwam CXC opnieuw sterk opzetten. Al'in de allereerste
Hillegersberg onnodig zijn vooren Alblasserdam op het Dordtse De eerste helft gaf twee gelijksprong: 2-2.'-.-.
minuut kon Oosterom een schot van Roos slechts via de paal uit zijn
Sportpark is een zeer mager opgaande ploegen te zien, waar-duel geworden. Het spel heeft in soms goed voetbal gespeeld doel houden. Slecht opstellen van de DCV-verdediging bij een vrije
eindigde
trap van Verdugt stelde Den Boer in de tiende minuut in staat om
4B.ten
slotte
de
zich grotendeels op het middenwerd. Na rust eenzelfde spel.In
krachtmeting tussen Hermandad veld, afgespeeld. De beide, keebeeld, waarin de UEFA-speler ongehinderd in te koppen: I—l.
en Unicum in 2—2. Knoppert en pers Van Ham (ODS) en" Smit Lutjeboer van Alblasserdam
In de .resterende tijd was DCV het meest aan de bal, maar doordat
Van der Sande hadden in': de (Alblasserdam) hebben een zeer op het middenveld nog 't meest
de acties van CXC veel directer verliepen kreeg CXC tenslotte nog
de gevaarlijkste kansen.
rustige middag gehad. Beide van zich liet spreken.
eerste helft voor de. gasten succes. Bazuinen en Dijkstra waren
in de tweede spelfase verantwoordelijk voor hét gelijke spel.

CEES DOESBURG
(Van onze sportredactie)
Rozenburg
ROTTERDAM

-

DCV-CKC ALS

-

een pover

—

duel

—

'
EBOH door misverstand op winst

'

7 NAAIMACHINES

'

maken vandaag zo goed als
nieuw hun opwachting in ;onze
zaaiers/vangers. Heel Groot.Rotterdam ziet ze staan.

(Van

onze

sportredactie)

.: DORDRECHT

—

Het streektréffen tussen EBOH en Zwijndrecht heeft een. magere I—o
zege voor EBOH opgeleverd. Het
Uw naaimachine.kan er trouwens, is een duel geworden waarin
EBOH geheel vrijuit speelde en
best nog bij. Bel even 010
waarin de zaken bij Zwijndrecht
.14.74.11 (van 8.30 tot 21.00 iets meer georganiseerd waren
uur). En hij is al half verkocht.

-

zónder effect.
Keeper Zajc keerde reeds na
zes minuten eên strafschop van
Van Vuuren, toen Van Pelt Den
Hollander.onderuit had gehaald.
Door niet volgens een vast stramien te spelen kreeg EBOH
betere kansen dan de Zwijndrechtenaren, maar. verder dan
een vinnige schermutseling voor

.

het Zwijndrechtdoel beleefde de
eerste helft weinig hoogtepunten.l3LMß_H--_fe_B_i

Na rust een fel aanvallend
EBOH, dat de passen op het kritieke moment niet goed verzorgden. Een misverstand na ruim
twintig minuten spelen was de
inleiding voor de enige treffer.

De Lang zette doelman Arme
Smit op het verkeerde been en
tekende I—o aan. Na deze treffer kreeg dé strijd een harder
karakter. De laatste vijf minuten kregen een spannend slot,

maar ondanks dat Zwijndrecht

zich vele kansen wist te scheppen bleef de EBOH-veste gesloten.

HET VRIJE VOLK
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j |*iet Veth. (SMV) komt even te laat.

HION'-RIOS: Dordtse poging wordt onderschept,

GSV bejubelt gelijkmaker tegen SMV.

WieOnsvtlarmdt
s
enonder

(Van onze sportredactie)
Reeds op de tweede competitiedag
ROTTERDAM
■ebben afgelastingen een volledig programma onmogelijk
smaakt. Van de Rotterdamse clubs die wel in het veld
jwamen, hebben Hillegersberg, Steeds Volharden en Hion
;»r deresultaten van gisteren nu drie punten behaald uit
',**7'
we wedstrijden.
ontmoeting in de derzijn
tweede
heeft
ook
in
Overmaas
boeken.
Nu werd verloren
winst
kunnen
geen
klasse
ie

—

aWestlandia
Hillegersberg

onze sportredactie)
Unitas dat in de
LEIDEN
(Van

-

Coal

Piet Timmermans de stand een
enigszins dragelijk aanzien ge-

1—0

van

„legersberg een hecht team
reten te maken, dat in het veld
m grote inzet aan de dag legt.
'M in de wedstrijd tegen Coal
■leek dit weer. De thuisclub
sonde een grote saamhorigheid
„mede door het voortreffelijk
; doelmanswerk van Jongeneel
:ied was voor twee punten.
'eeds in de eerste helft namen
■ gastheren de leiding door een
reffer van Bredius, 1—0. Deze

Hion

-

2—l.

Bios 1—1 (1—1).

tegen Kios,

Hion'

.

-

-

-

"

-

.

-

'

-

—

de score nog niet hoger is uitEen
WCR—LMO 2—2 (1—0)
onze verslaggevers)
gelijkopgaande wedstrijd waarin gevallen. Pieterse, Teijn, De Vos
ROTTERDAM— TDC, het voor- bij vlagen heel leuk werd en nogmaals Teijn hadden de
helft op
JMge The Rising Hope, heeft in gecombineerd. De Rhoonse for- thuisclub in de eerste
bij de zondagamadoor Wim Maas de een niet meer te overbruggen
matie
kon
fkurscompetitie
ir} de vierde klasse H een'
eerste speelfase met een 1—0 achterstand gezet. Lagendijk pro"p staaltje verricht. Het zag
duceerde in de tweede helft
voorsprong afsluiten. Na hét her"ns in Achthuizen een kostbare
begin passeerde Vrauwdéunt DBGC's vijfde voltreffer.
H overwinning voor zich op te doelman Faforie 1—1. Van Ben"sen. Er vielen overigens in deze nekom tilde WCR daarna naar
WRW—Progress 1—1 (1—1)
deling nog twee 'opvallende re2—1, maar kort voor het einde WRW startte goed en kwam al
5
—0
sultaten te registreren: de
werd het door
Tol 2—2. Van rap via Maarten Langedóen aan
Womf van Oud-Beijerland op Bennekom van Van
WCR miste in de een voorsprong. Progress kwam
wervers en de 5—0 zege van eerste helft een strafschop.
echter goed terug. Van Baa'rle teOBGC op Hillesluis. Ook DOK
voor de gelijkmaker. In
kende
*monstreerde zijn goede vorm.
't Noorden—VDL 1—1 (1—1) de tweede helft hadden beide
*t klopte Puttershoek met 0—2. Beide teams waren volkomen aan ploegen
vrede met de gelijke
elkaar gewaagd. Niettemin tikte stand. Jan van Pelt (WRW) werd
Oud-Beijerland—Zwervers 5—0 Haltena
de gasten uit een vrije officieel gewaarschuwd wegens
IM)
vooral in de tweede trap in de eerste helft naar
spelbederf.
"«t waren de Beijerlanders opKort voor rust was echter het
wnachtig. Dick Jonas had de evenwicht weer hersteld toen
jtaingstreffer voor zijn reke- Herman Smit een vrije trap van SCR—Nieuwerkerk 2—1 (1—1)
"nS genomen, waarna Cees VisGidts heel beheerst in het net
Ondanks een veldoverwicht,
*?r en Leen Verhoeven de thuis- De
drukte: 1—1. Na de onderbremóest SCR al in de beginfase
tot 3—0. king legden beide partijen zich van dé wedstrijd een treffer injF* lieten uitlopen
'wervers
kwam er toen helemaal bij de bereikte score neer.
casseren. Hoogendoorn scoorde
Ie meer aan te pas. Jonas en
voor Nieuwerkerk. Toen Haze'«hoeven zorgden voor de 5—0
Hillesluis—DBGC 0—5 (0—4) broek (Nieuwerkerk) zijn eigen
'Wscore. Oud-Beijerland speel- Hillesluis is er tegen het rap spe- doelman verschalkte, zakte zijn
heel wat beter en geconcenploeg diep weg. Het duurde echlende DBGC niet aan te pas ge'teerder dan vorige week tegen komen. De Rotterdammers mo- ter nog erg lang voordat SCR
gen nog over geluk spreken dat de overwinhing naar zich toe kon
(Van

'

_

—

"'
*

—

trekken.

Op

te Boeren.'

'

de valreep doelpunt-

Eurosport—Merweboys

(1—2). Eurosport

1—2

begon sterk.
Dat offensief leverde eerst een
strafschop op. Van Gelder miste
dit buitenkansje echter. Via een
goede actie van Van Dijk kwam
de ploeg toch aan een voorsprong: 1—0. Door een fout van
Schenk werd het echter snel gelijk. Merweboys verkreeg even
later een voorsprong omdat Spie-

fel

onnodig

zijn

hands maakte binnen

strafschopgebied. Deze penalty werd niet gemist: 1—2.
Eurosport bezat gisteren niet de
kracht om nog terug te komen.

Fios—TDC 0—1 (0—1). TDC kon
het conditioneel en techiiisch
overwicht maar in een doelpunt
uitdrukken. Dat kwanv tot stand
na een dóór Helleman goed.genomen strafschop. Daarvoor was
Erkelens ontoelaatbaar gevloerd,
binnen de beruchte lijnen.
IFC—Crooswijk 4—3
In een
stevig duel heeft het Ambachtse
IFC in de slotfase van de strijd
de punten tegen Crooswijk in

—

>

ge situaties ontstaan, maar D-HZ werk van St. Annnland en D*
Keizer. De Emma-defensie hield
heeft hieruit geen profijt getrokken. Na de rust heeft EDS echter de zaak in de defensie
kans gezien iets terug te doen, goed onder controle, waardoor
maar doelman Deibel wilde niet doelpunten uit zouden blijven.
.wijken. Voorts verdient scheidsrechter Caspers een ipositieve
vermelding, omdat hij uitstekend leidde.

-

-.

Emma 0—0. De
Sliedrecht
streekontmoeting tussen. Slie-

drecht en

Emm_

sen,

door het stuwende

is

onbeslist

geëinc-gd. De eerste helft gaf
twee goed spelende elftallen te
zien, die zich echter geen kansen
wisten te scheppen. Na > rut*
kreeg Sliedrecht iets meer kan-

mede.

KNP STTAVLJE DC
-.

beldam heeft SSW, dat vorige schoot: 3—2. Echter een vrije
week met 2—l zegevierde over trap van Vosselman na een half
opende Van Bezóoijen de score. Merwede, weer met beide benen uur spel en deed de halve winst
Crooswijk kwam goed terug en op de grond teruggebracht. Aan nog bij DCL terecht komen.
kwam voor rust nog op gelijke het Kooipad heeft Dubbeldam in
hoogte: 1—1. De Rotterdammers
deze plaatselijke ontmoeting de : Puttershoek—DOK o—2 DOK
heeft in de Hoekse Waard een
voorsprong
strijd
gedicteerd. Op alle fronzelfs
een
namen
(1—2), maar deze was slechts ten toonde Dubbeldam zich de verdiende 2—o overwinning op
voor zestig seconden. Na een mibetere ploeg en nam dan ook via Puttershoek behaald. Nadat Wesnuut maakte Hurjser gebruik van Kwist en De Vogel een verdiende dijk naast geschoten had en keeeen misverstand om er 2—2 van
2—o voorsprong. De tweede helft per Dijkman een strak schot van
Vonhof gekeerd had, moest de
te maken. Een afstandsschot van was het evenbeeld van de eerna ruim
De Jong verdween eveneens in ste. Nu waren het Booy en Van Puttershoekse goalie
der Weijde, die de score naar een kwartier toch capituleren bij
de touwen, maar via een penaltyeen schot van Vonhóf: o—l.0—1. Putkwam Crooswijk opnieuw naast 4—o tilden.
tershoek kwam wel terug, maar
IFC: 3—3. De winnende treffer
Merwede—DCL 3—3 De inti- hield het spel aanvallend veel te
kwam ten slotte op naam van midatie
van DCL tegen Merwede kort. Zeven minuten na rust was
Heijser, die tien minuten voor
heeft succes gehad, waardoor de het opnieuw Vonhof die van zich
tijd IFC naar 4—3 schoot.
Rotterdammers een punt me liet spreken: o—2. Puttershoek
huis konden nemen. Nadat wist zich goed te herstellen,
ASW—Hardinxveld 0—0 De naar
via een foutje de score maar bleek in de voorhoede
Jansen
dubbelblanke Score van het duel geopend had, kwam Merwede, niet
over een afmaker te beschiktussen ASW en Hardinxveld dat Kardinaal een strafschop zag
juiste
verhouding
van de missen, goed terug. De eerste
geeft de
beide voorhoedes juist weer. Het helft werd dan ook met een 2—l
SMV—GSV I—l SMV speelde
is een wedstrijd geworden, die voorsprong afgesloten door trefeen uitstekende wedstrijd en nam
nauwelijks een voldoende kon
Hooijer. in de eerste helft de door Valenvan Jackie en
halen en waarbij de defensies fers
rust strafte Jansen na vertijn uit
vrij trap van Piet
Na
zich in een betere vorm toonden meend buitenspel van Merwede Lengton een
In de tweede
leiding.
de
dan de voorhoedes, aie de karige deze fout goed af: 2—2. Opnieuw helft zagen de gasten in
dit pitkansen zelfs inbenut lieten.
nam Merwede een voorsprong en tige gelijk opgaande duel kans
het was nu Van der Zalm die de de gelijkmaker te produceren:
Dubbeldam—SSW 4—0 Dub- toegekende strafschop wel in- 1—1...
'/,■{■■"■■
eigen huis gehouden. Nadat De
Jong tegen de lat geschoten had

lijke wedstrijd wist Roodenburg
zich de eerste reële kans te
scheppen. De op rechts goed opgekomen Hammaart bracht de
bal zo gevaarlijk voor het doel,
dat de gehele Unitas-verdediging onder de bal doorkopte, dat
Van der Meel uit vrije positie de
bal tegen de deklat kon koppen. Unitas dat langzaam maar
zeker wat meer vat op het spel
van Roodenburg wist te krijgen,
nam het middenveld geheel in
beslag. Ondanks het goede werk
van de halflinie Slijkoord, Kuiper en Poot slaagde het er aanvallend nog niet in om tot een
goedgericht schot te komen.
Maar terwijl de ruim 1000
toeschouwers zich al opmaakten
voor de rust, slaagde Slijkoord
erin om Peters in een goede positie voor het Roodenburg-doel
te brengen. Peters, alleen voor
Keereweer gekomen, werd door
laatstgenoemde aan de benen
vastgehouden. Scheidsrechter W.
van der Pol bestrafte deze overtreding met een strafschop. Poot
liet Keereweer naar de verkeerde hoek duiken: o—l.
De voorsprong bleef na de
rust niet lang gehandhaafd.
Reeds na, twee minuten spelen
maakte Stamkot een identieke
overtreding t.o.v. de doorgebroken Verkuilen. Opnieuw een
starfschop! Den Os, specialist bij
uitstek, gaf Stamkot ondanks
dat hij naar de goede hoek ging,
geen kans: I—l.
Invaller Piersma moest na 10
minuten spelen het veld ruimen
voor topscorer De Boon, die meer
stootkracht in de voorste linie
moest brengen. De Boon moest
met lede ogen aanzien, dat een
I—2 tussen Den Os en Verkuilen door laatstgenoemde met een
strak laag schot in een doelpunt
werd omgezet: 2—l.

'

fase'

.

."'■-.-'*

In de beginfase van deze vooral in de eerste helft aantrekke-

reeds voor de aan-

vang van de competitie uitgemaakt als de grote tapper van
de derde klasse. Vooral omdat
beide ploegen zich in de „transkunnen
fer-periode" hebben
versterken met. diverse spelers
uit het betaalde voetbal.
Na een periode van aftasten
was
het Hion dat het heft in
voorsprong
werd met
iisppe
nam. En met succes. Het
handen
eel elan verdedigd. Vooral de was namelijk de oud-Fortuna;jeede helft probeerde Coal naTijl die zijn club een
lelijk met goed aanvalsspel een speler Van
bezorgde, 1—0. In
voorsprong
Hillegersberg„:
::es te slaan.in de
van' de strijd hadden j
deze
erdediging. Maar steeds was
de Rotterdammers hun Dordtse
Set doelman Jongeneel die het bezoekers
op de knieën kunnen
jatste woord had.
krijgen. Maar aangezien Hion
Olympia
VOC 2—0 (1—0). daar niet in slaagde, kon Rios
"oor rust had VOC zeker het onder de druk vandaan komen
:toe spel. Maar door een te en zelfs luttele seconden voor
ikse houding gingen diverse rust de gelijkmaker aantekenen
door Kuiters, 1—1. Ook na de
snsen verloren (Van Weelden, hervatting
heeft de thuisclub de
Olympia
maakte
Kooij).
'ander
beste mogelijkheden gehad op
an het matige spel van de Rotirdammers goed gebruik. Een winst. Met Tijl, Bouman en JanSut van Rijnierse werd door sen in de hoofdrol slaagde men
lovers afgestraft, 1—0. Ook na er toch niet in een treffer te
produceren. Bij aanvalswerk
ie hervatting nam VOC het alaiaal te makkelijk op. Van het van Rios toonde doelman Ton
am dat verleden jaar goed Eggers uit het goede doelmans«draaide in de top van de hout te zijn gesneden.
:erde klasse was geen spoor
RCD
1—1
Flakkee
:eer over. Schuttelaar van de (0—D.Flakkee
overwegend
heeft
'iuisclub was het die de volgeneen meerderheid gehad maar
ie misser afstrafte, 2—0. Welisvan de vele kansen geen
waar schoot Van Zijnen van wist
gebruik te maken. Door een du'■'O- nog tegen de lat, maar bieuze strafschop, goed inge'«der kwamen de RotterdaiL.. schoten
Jan Brand, kwam
KUIPERS (Hion) metmedespeler in opmars.
ars toch niet. .;■■;.;;?
de thuisclub zelfs nog achter te
hervatting
staan, 0—1. Na de
Westlandia
Overmaas 4—2 werd het overwicht nog groter. gespeeld werd Henk van der van Van Maasdam toch machtede. De gasten waren niet aangeM). In de eerste helft wogen Op
slagen en nog voor het draaien
loos, 1—1. Steeds Volharden proWel in het beruchte gebied onmeest onmogelijke maniede
tide partijen goed tegen elkaar ren bleef de bal echter uit het deruit gehaald. Wim Eshuis beerde hierna dé stand nog te werd het door C. Snoek I—l. .;.
In de tweede helft heeft Nieu;p. Toch was het de thuisclub Dordtse doel. Totdat Van Slie- schoot de toegekende strafschop wijzigen, maar ondanks een
"ie de leiding nam door een
wenhoorn de beste kansen geraak schoot, 1—1. Ook echter te zacht in waardoor de overwicht lukte dit niet, .:"-.
drecht
'reffer van Ton Veldhoven, 1—0. hierna waren de beste kansen Postduiven-doelman kon redden.
had. De Gorkumse defensie
SVW
Nieuwenhoorn '1—1. werkte enigszins onzeker en
fee zelfde speler zorgde na voor
Flakkee, maar door geen In de 20e minuut was het echter
partijen brachten er weiW zelfs voor 2—0. Torqué van
doelman Van'-. Leeuwen mocht
de kansen raak,: toen Cees van Herpen Beide
ie bezoekers bracht de spanning gebruikdete maken van
van terecht. Het spel was te blij zijn dat hij niet opnieuw
Henk van der Wel lanceerde en nig
genoegen nemoest
thuisclub
onsamenhangend en er zat geen werd gepasseerd.
»er terug 2—1. Maar terwijl men met een gelijkspeL
diens voorzet door Wim Zuiderdorp vallend werd ingekopt, lijn in. Het werd een ontmoeting
Sereen dacht dat de gelijkfnaWim Zaal
«r niet lang zou uitblijven, had
voor de doofpot. En SVW ver- *- EDS DHZ
Postduiven Steeds Volharden 0—1. Tien minuten voor het einscheen weer met een gewijzigd was de gelukkige. Hij scoorde
Ion Veldhoven andere plannen 1—i (o—0). Van start af aan de werd het oprukken van Eshet enige doelpunt voor DHZ en
M liet zijn derde treffer aanteelftal. Het bleken'geen verbetetrok Steeds Volharden ten aanhuis Steeds Volharden noodlotringen te zijn. Nieuwenhoorn het enige van de wedstrijd. Dat
tig.
ken, 3—1. Kees Bentvelzen val, maar van de meerdere kan"acht de thuisclub definitief in sen die zich in de, eerste tien
Van der Wel verloor de bal en toonde zich ook nu weer een gebeurde één minuut voor rust,
eiiige haven, 4—1. Alleen door minuten voordeden werd geen ondanks dat doelman Nico vasthoudende ploeg. Toch moest toen de verdediging van EDS
*n onachtzaamheid van de achzij tegen een 1—0 achterstand foutief ingreep. Er waren door
gebruik gemaakt. Nadat dertien Doenze in eerste instantie nog
diezelfde misgreepjês paniekerifrhoede van Westlandia kon minuten in de tweede helft was redde,. was hij tegen de Inzet aankijken, toen J. de Wit scoor-

"

—

eerste wedstrijd tegen Hermes
DVS zo goed van start is gegaan,
heeft het tegen Roodenburg
lelijk laten zitten. Het is in Unitaskringen bekend, dat het moeilijk winnen is in Leiden. Unitas,
gehandicapt door het niet meespelen van Smit (ziekte) en Valk
(geschorst) verloor dan ook-met

(4—2).

:-0). Thijs Libregts heeft

Unitas
angstig
in Leiden

Tumult bij
Zuiderster
.7
—

(Van onze sportredactie)
Weer is het
ROTTERDAM
misgegaan in de afdeling Rotterdam. Weer voelde een scheidsrechter zich bedreigd, weer
werden in een wedstrijd drie
spelers uit het veld gestuurd en
weer moest een wedstrijd worden gestaakt. Dat alles gebeurde
vijf minuten voor het einde van
het treffen tussen Zuiderster en
DOZ, toen enkele spelers het
met elkaar aan de stok kregen.
Hoewel de vrede in het veld
snel was getekend, laaide buiten
de lijnen de strijd op, met het
gevolg dat scheidsrechter H. G.
Snek de ontmoeting bij een 2—l
score moest staken. Drie spelers
werden uit het veld gestuurd:
Sintnicolaas van Zuiderster en
Lateveer en Visser.van DOZ. In
de periode dat er nog sportief
werd gestreden, scoorden Sparreboom en Rosengarten voor de
thuisclub en Keuvelaar voor

DOZ.
:
'"'.'.. -'
In de eerste klasse A eindigde
het duel tussen Steeds Hooger
en Belvedère in een 2—o overwinning voor de thuisclub.
Spaanderman en Scheepsbouwer

waren voor de

(verdiende)

over-

winning verantwoordelijk. Van
de zijde van Belvedère stelt men
er prijs op mee te delen, dat het
incident met scheidsrechter Van
de wedstrijd Belvedère 3—ASB 4
Hoek vorige week na afloop van

sterk : overtrokken is. Het be-

stuur zegt wel degelijk de heer
Van Hoek in bescherming te hebben willen nemen. Waarvan acte.
Siod en ASB sloten in 1B hun
wedstrijd in een I—l score af.
Bij de rust leidden de gasten
met o—l. Hans Teijn produceerde na de onderbreking de gelijkmaker.
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UU Sutter leider in Ronde van Toekomst. Henk Poppe 'wint in Zeeuws Vlaanderen.

Wim van Steenis één in Berlijn.

—

Nederland

grote

verlizin
Toekomstronde
(Van een speciale verslaggever)

ten val gekomen en had lange

—

Joop Middelink kon zonCLERMONT FERRAND
dag op de kille nevels gehulde ton van de Phv de Dóme
nog zo opgewekt doen, Ben Koken en Jacob Langen op

tijd alleen moeten rijden.'Dat
hij desondanks nog twaalf renners, onder wie Cees Priem, ach-

ter zich liet, pleit voor zijn klim-

capaciteiten.

OOSTBURG
Henk
Poppe uit Nijverdal, die op
de eerste dag van de tweedaagse
Omloop
van
Zeeuws-Vlaanderen
de
overwinning aan Peter van
derDonk moest laten, maar
na de ploegentijdrit zondag
op een met hem gedeelde
eerste plaats aan de derde
etappe in Oostburg begon,
is uiteindelijk algemeen
winnaar geworden.
Hij had aan een tiende
plaats in de door Piet van
Katwijk' gewonnen laatste
etappe voldoende om dit
resultaat te behalen. V'
Op de eerste dag \ werd,
op weg naar. Terneuzen;
Dick Groen na een solo
achterhaald door Van der
Donk, die., hem met de
streep in zicht loste en al-

*

Harry van Groezen gekust in Spijkenisse.

Zeeuws-Vlaanderen
voor Henk Poppe

-

Een jachtgroep .' onder ' aanvoering
van Poppe en Kees Bal,
waarbij ook de. Hoekse-

leen finishte.

waarder Gerrie v Sintnicolaas, kwam 13 seconden te-

bonificatievoordeel
-in Door
de door Trico Noble gewonnen

ploegentijdrit

kwamen Kees Bal en Henk
Poppe op een gedeelde eerste plaats, waardoor ; Van

der Donk met twee seconden I achterstand aan de
laatste 115 km van en naar

Oostburg begon.

By de negen die in de finale de kopgroep vormden,
was geen van de eersten in
het klassement. Zeven kilometer voor het einde demarreerde Piet van Katwijk om tenslotte met bijna
een halve minuut winst alleen te arriveren. Nadat

van de achtervolgers Gerrie Sintnicolaas in de eindsprint door de Belg Vercauteren was verslagen, finishteVdirect na hem 't pe-

loton,

aangevoerd

door

Henk Poppe, heftig belaagd door Kees Bal.
Uitslagne eerste etappe:
1. P. v. d. Donk, 2. H. Poppe, 3. K. Bal, 4. W. Jonckheere, 5. D. Groen, 6. P. v.
Katwijk, 7. D. de Schroe-

Uitslagen
UITSLAG RONDE TOEKOMST
ZATERDAG
1, Martin (Fr-A) 16» km in'4.15.19,, 2.
Edwards <GB) 4.15.36, 3. Thomazeau
<Zwi) 4.15.58, 4. Hubschmid (Zwi) z.t.,
5. Osler (lt> z.t., 7. Van Dongen, ».
Kuiper, 22. Den Hertog, 26 Schür,
allen z.t., 50. Priem 4.18.08, 54. Koken
4.21.44, 59. Langen 4.22.54.-- » ""-;"
UITSLAG RONDE TOEKOMST
ZONDAG:
1. Suter (Zwi) 88.5 km in 2.35.51, 2.
Villemiane (Fra-R) 2.36.18, 3. Schmid
<Zwi) 2.36.41, 4. Martin (Fr-A) 2.36.46,
5. Koken 2.36.55, 13. Den Hertog 2.38.31,
17. Langen 2.38.46, 23. Schür 2.39.22. 25.
Kuiper 2.39.44, 52. Van Dongen 2.42.01,
53. Priem 2,42.49.
'ALGEMEEN KLASSEMENT:
1. Suter (Zwi) 14.25.04, 2. Hufcschmtd
(Zwi) 14.26.49, 3. Duchemin (Fr-B),
14.26.51, 4 Martin (Fr-A) 14.27.10, Aigueparses (Fr-rood), 8. Den Hertog 14.27.44,
14. Schür 14.28.35, 16. Kuiper 14.28.57,
28. Van Dongen 14.31.41, 32 Koken
14.32.21, 41. Priem 14.34.02, Langen
14.38.14.
BERGKLASSEMENT: 1 Suter 55 ont,
3. Koken 32 pnt.. PUNTENKLASSEMENT: 1. Hubschmid 56 pnt, 4. Priem
40 pnt. PLOEGENKLASSEMENT: 1.
Zwitserland 44.43.57, 3. Nederland
44.45.45.

,

Van Steenis
wint in

,

Toen de balans van twee dagen hard koersen .in moeilijk
terrein opgemaakt kon worden
bleek Nederland de groene trui
van Cees Priem, de zaterdag veroverde leiding in het algemeen
ploegenklassement en de tot dan
aantrekkelijke posities van Hen-nie Kuiper, Frits Schür, Fedor
den Hertog en Cees van Dongen
in de kop van het algemeen klassement verspeeld te hebben.

West-Berlijn
wielermedewerki
Wim
SPIJKENISSE
Steenis heeft zaterdag in "W
Berlijn een internationale
wedstrijd over 120 kilometer
wonnen. Nadat hij samen me
Duitse Olympische tandem
cialist ; Bart Muller en '6
landgenoten Vonhoff en G
al kort na de start was ontsi
sloeg hij 20 kr» voor het e
(Van onze

Nederland bleef met troost-

in het algemeen ploegenklassement ging, de wetenschap, dat
Ben Koken (vijfde op de Puy de
Döme) een aardig maar nog geen
groot klimmer is en dat Jacob
Langen (zeventiende op de Puy)
het kan worden.

achtervolging controleerden,
sloot Van Steenis een eno
solo met een winst van ï
twee minuten. Het Delbanaces was kompleet. toen B

zich bovendien de snelste t(
de van' de jachtgroep. Van
moest door pech in de la;
kilometers de strijd staken.

dagen

(Van

een speciale verslaggever)

—

CLERMONT-FERRAND
Twee Nederlandse renners zijn
dit weekeinde in de Ronde van
de Toekomst nogal pijnlijk ten
val gekomen. De Olympische
kampioen Hennie Kuiper kon
in het begin van de zaterdag
gereden vierde etappe de vlak
voor hem vallende Italiaan
Ongarato niet meer ontwijken
en kwam hardhandig met zijn
linker elleboog op het plaveisel terecht.
Het zag er ernstig uit maar
Kuiper, kon doorrijden. Na de
aankomst in Bort Les Orgues
echter trok Kuiper een pijnlijk gezicht: „Ik kan wel naar
huis gaan", klaagde hij. „De
botten steken er uit." Kuiper

liet zyn arm zien aan

soigneur

Jan Kuiper. De onderarm was
zeker twee keer zo dik als
normaal, ter hoogte van de
elleboog was een bult te zien.
Zondag, in de rit naar de
Püy de Döme reed Kuiper
aanvankelijk alsof er niets aan
de hand was. Aan de voet van
de Püy de Dóme echter werd
door de tourradio gemeld, dat
Kuiper in moeilijkheden was.
Het was niet waar. Kuiper op
de top, waar hij met een achterstand van 3.53 als 25ste arriveerde: „Ik was een beetje
bang met die arm. Daarom
ben ik in mijn eigen tempo
omhoog gegaan. Misschien had
ik wel harder gekund."
In de rit naar de Püy de
Döme kwam na 66 km in Orcival Cees van Dongen ten val
in een bocht. „Ik kreeg een
klapband en ging onderuit."
Ook hij. kon doorfietsen ondanks pijnlijke schaafwonden
kwam hij als 52ste binnen.

.

-

' '

'

Fedor dertiende op de Puy
de Dóme met een achterstand
van 2 min. 13 seconden op de
Zwitserse ontdekking Ueli Sutter, die de gele trui van zijn
landgenoot Hubschmid over-

,

KEURIG HEER WIL
VRIJE OPGANG

Eén: arm in de
lucht:' Van
Groezen
winnaar..'

Geen deur zo dicht in Groo
Rotterdam of onze Zaaiers/
-hebben de sleutel.

.

U kunt Uw Zaaier/Vanger te
lefonisch opgeven van 8.31
21.00 uur. 010
tot
147411.

nam, zei het op de Puy op zijn
eigen wijze: ik rijd veel te af-

wachtend. Dat is gewoon een
complex van me.
Zo kan Den Hertog inderdaad
spreken. Maar dit keer kon hij
de waarheid toch niet verzwij-

val gaat.

groep niet kunnen voorkomen:

„Ik had even een slecht moment
en bovendien liet Sehmid een
gat vallen". De Puy de Dóme
was hem niet tegengevallen.
„Eigenlijk heb ik nog nooit een

■

echte berg gezien".'

Jacob Langen was evenmin
onthutst over de Ppy. De Lim-

burger,

derde Nederlander

op

2.28, heeft wel zwaarder klimwerk meegemaakt. „Op deKatzberg in Oostenrijk heb ik zelfs
een stukje gelopen. Daar was de
stijging 16 percent".

Frits Schür, nijdig omdat hij in
het begin bij de verkeerde ontsnapping had gezeten, werd 23-ste op 3.31, Hennie Kuiper ondanks zijn val 25ste op 3.53. Alleen Cees van Dongen bleef met
een achterstand van 6 min. 10sec.
beneden de verwachtingen. Hij
was echter in de rit naar de Puy

UITSLAGEN

HARS
Y
LIMSTE

gen: „Ik heb ook de opdracht
van Middelink om'me de eerste
dagen niet zoals vorig jaar leeg
te rijden". Middelink bevestigde
dit. Het is te hoperC dat zijn pupillen de komende week zijn
tactiek ten aanzien van Den Hertog zullen begrijpen en Fedor
zullen steunen als hij in de aanOp de Puy de Dóme viel de
persoonlijke schade in de Nederlandse gelederen overigens mee.
Ben Kol*en had aangetoond aardig te kunnen kKmmen. Hij had
de Zwitserse uittocht uit de kop-

v

Terwijl Jan Breur en J;
van Tol, die in de loop w
koers met twee groepen ook
de I leiders waren gekomen

,'.i

Kuiper:
pijnlijke
elleboog

—

toe.

prijzen zitten: een prijs voor de
strijdlustigste renner voor Schür,
zeven gele petten voor de ene
dan dat de equipeaan de leiding

Een schrale troost als- na vijf
koersen Fedor den Hertog
weliswaar volgens de verwachting de best geklasseerde Nederlander is, maar met een achterstand van 2 min. en 40 seconden
diep in zijn talent zal moeten
tasten om deze ronde nog op zijn
naam te schrijven.

gië).

:

de schouders kloppen met een welgemeend „Ze hebben
woord gehouden', de harde realiteit was toch, dat de
Nederlandse ploeg dit eerste weekeind van de Ronde van
de Toekomst de grote verliezer was geworden.

■

der, 8. G. Sintnicolaas, !
W. de Waal, 10. R. Boulan
Ploegen: 1. Trico Nobli
2. Caballero, 3. Ketting.
Tweede etappe: 1. P. vai
Katwijk, 2. R. Vercautereii
3., Sintnicolaas, 4. W. vai
Helvóort, 5. P. Gödde, 6. A
v. d. Hoek, 7. N. Bakker, 8
J. Tolhoek, 9. D. Groen, 111
H. Poppe.
Eindklassement :1. H. Pop
pc (Nijverdal), 2. K. Ba
(Kwadendamme), 3. P. v
d. Donk; (Nuland), 4. W
Jonckheere (België), 5. F
v. Katwijk (Oploo), 6. I)
Groen (St. Pancras), 7. W
v. Helvoirt (Tilburg), 8. W
de Waal (Axel), 9, G. Sint
('s-Gravendeel)
nicolaas
10. D. de Schroeder (Bel

Van onze wielermedewerker
PIET BOOGERT

—

Er bleef niet
veel keus. Direkt na de start
begonnen aan een al ha amper
een paar ronden in eeri minuut

SPIJKENISSE

voorsprong, konden Wim Liebrechts, Piet Vranken en Harry Groezen weinig
anders doen dan ook te probe-

resulterende

ren het gat dicht te rijden, dat
hen scheidde van de staart van
het peloton. Kostte dat,' geteisterd door de met bakken uit
de hemel vallende regen, al
meer kracht dan verwacht, de
grootste klap kwam direkt hierna.
Op het zo goed als geheel over
zichtelijke, maar, niet te grote
parcours te Spijkenisse, waar
Het Vrije Volk weer garant
stond, hadden negen man in de
spits wel door dat ze „gezien"
zouden zijn als de drie vluch-

■

■

,

ters het peloton zouden dubbe-

INSPIJKENISSE
len:-,

*

Toen dan ook het trio nog 100
meter goed te maken had bra-

ken Bas Hordijk, Joop Smits,
Martin Rietveld samen met Leo
Boose, gesteund door Joop Kettenis ; met nog vier. anderen,, uit.
Het bleek in meer dan een opzicht het juiste moment.
Het peloton, door het overhaaste vertrek van hun kern en
de aansluiting van de achterrvolgers toch al gedemoraliseerd,
verloor. steeds meer van haar
kracht. Toen er ook nog vejen,
geplaagd door, de onder deze
weersomstandigheden niet uitblijvende lekke banden, de
strijd staakten was wel duidelijk dat de driekoplopers ondanks hun inspanningen niet
veel waren opgeschoten.
~
De eerste, die doorzag dat het
verder met krachten smijten
weinig zin had, was Harry. van
Groezen. Hij liet zich wijselijk

,

'

terugzakken,

. "

de

gelegenheid

aangrijpend om in de aanstormende- groep van negen man
wat op verhaal te komen en een
betere kans af te wachten. Nadat eerst Liebrechts en later
Vranken hun hopeloze strijd,
'om-ï hun moeizaam-veroverde
winst in handen'te houden, aan
de kop van het peloton hadden

omgeven was de samensmel-

van de beide groepen nóg
slechts een'kwestie van tijd.
Eén keer zo ver wachtte Van
Groezen nog even voor hij opnieuw het, initiatief nam. Het
was niet minder dan' een verting

'

dat ook de Brabander
Vranken weer van de partij
-was. Samen vochten-.zij .zich
voor yüe tweede 'keer ; uit de
greep'van hun concurrenten.;-'
Met het verschil van bijna een
halve ronde op de rest gingen
zij samen de eindsprint aan.
Het minimale verschil" waarmee
Van Groezen als; eerste over de
en'zijn vijfde
streep 'kwam

rassing,

>

triomf van dit seizoen liet aantekenen, dankte hij zo goed als
zeker aan zijn eerder. getoonde,
koersinzicht.
Uitslag Spijkenisse 90 km. tijd
2.12.13: 1. H. van Groezen (Naarden); .2. P.-: Vranken /(Oosterhout); 3. P. Kettenis (Den Haag);
4..J. Smits (Rotterdam); 5. L.
Boose ((Brielle); 6. W. Liebrechts
(Vlaardingen) ;.':■' 7.' B. Hordijk

.,

.

CRITERIA
ZAANDAM,

'■

v.

*"'

. - :

.--

:

**'

(Grootbroek); 4 J. SchipP'
(Baarn); 5 D. de Haar (Berkhout).

dam); 2. J. Konings (Sprundel);
3. R. Zielemans (Amsterdam); 4.
H. Pouw (Nederhorsterberg); 5.
W. Lugtenburg (Rockanje); 6. P.
Nooy (Amsterdam); 7. J. Jonkers (Amsterdam); 8. A. Versteijlen) (St. Willebrord); 9. A.
Krarier (Scheveningen); 10. L.
van Vliet (Honselersdijk); 11. F.
Pirard (Breda); 12. A. Tak (Oud
Gastel); 13. A. van Bragt (Lage
Zwaluwe);
14. A.' Prinsen
(Raamsdonkveer);
15. 'A. Vissers (Lage Zwaluwe).'

:

90

Dok

tl
'S-HERTOGENBOSCH, 80 km. v,
1.56.17 1 M. Dohmen (Bom); 2 F.
Katwijk (Oploo); 3. H. Muts»»
(Schijndel); 4 H. Botterhuis (San
beek; 5. Th. Oudshoorn (Waverveen

,'

!

WIERDEN, 100 km, tijd 2.27.19 1.:
(Denekamp); 2 B. wjj

Snoeyink

(Steenwijk); 3 A. Hulzebosch .(NH|
»
veen); 4 J. Vlot (Wanneperveen),
Bührmeyer (Veendam).

. -

(Rotterdam); 18..P.'Küijs* (Vlijmen); 9. 'M. Rietveld (Rotterdam); ;iO., A. Zonneveld (De
Lier); 11." W. Bloklénd (Har-,
ASPIRANTEN, 25 km. tijd
dinxveld);
12. E. Diepeveen
v
(Bilthoven); op één ronde: 13. Ö.3i:39: 'i\ BA' van'- Est (Dintel(Sprundel);
oord):
P..Valentijn
2.
.1. Klomp 'Groot Ammers); 14. G.
3.H.' Lap (H. 1.-.Ambacht); 4.. J.
Koop .'Wateringen); .15. J. de
Huverden (Voorburg); 5. J. LangGroot* (ï'.-rf'inxveld): 16. A. Verrlonck 'Spnindel); 17., Th. van straat. 'Rotterdam); '6. H. Kokken '(St.*;Willebrord);..7.,P. Post
Oort (Rotterdam); 18. W. Schuurhuizen (Rotterdam);
19.N .F. (Oegstgeost); 8. A. van der LuitOuwerkerk (Rotterdam); 20. C. garden (St. Willebrnrd); ;9. A.
van Vliet (Honselersdijk); 10.'■. J.
Hoogervorst (Bunnik}.'
NIEUWELINGEN, 60 km. tijd van Genden (Nistelrode). ~-,-,.-,,-'
1.22.44:1.-J. Ruckert (Amster- aa((RmH((JN(o.3l39ndane.

:

nachtkrlterium

tijd 2.14.10 1. R. Haller (Alkmaar):v,
N. den Hertog (Ermelo): 3. W.

SURHUISTERVEEN, 80 km, 2.8,59
D. Steensma (Surhuisterveen);
Mooy
(Ouddorp); 3. D. Lolkem
(Bolsward); 4. D. Zeeman (Oud-J**
spel); 5 J. van Tol (Poeldijk).

-'

GEMONNDE, 99 km, 2.26.12:. 1. A. B»
vers (Schijndel); 2 H. Bottert»
(Sambeek); 3. P. Thetfs (Oploo), 4.

Bakker

(Eenrum);

5 H.

'(Loosbroek).

LunenW-

'

SIL VOLDE, 100 km, tijd
Pronk (Schevenlngen); 2 W- van g
Groen
(Grootebroek); 3 R.
»
thoorn); 4 H. Boom (Markelo).
Koster (Leeuwarden).
1
EINDHOVEN, 90 km, 2.6.15
Breur (Schiedam); 2 Th. Smit («f,
weg); 3.H. Koot
van Katwijk (Oploo); 5. G. van «
wen (Opland).
l
DEN BOSCH, 80 km, tijd M
z_^-.j
H. STander (OudeTonge);
o:
in"t Geloof (Lage Zwaluwe) ,3
B. »«*
re (Raamsdonkveer); 4 (Heerlen).
(Oudenbosch): 5. P. Raes

.

<<f'

'

-?",
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SPORT9
f ï|iob Hoek Cl) is Groninger te slim af.

De Transol-dames is actie tegen Fiat Stars.

ROTTERDAMMERS

Tienkamper Wil Jonkers sprint in de Vlaardingse modder.

STRIJD MET VIER MAN

BEËINDIGEN

VM
an erode

opvolger

Transol/Rs
Z
laat

tsnel oe
Van onze basketbalmedewerker NICK VAN SLUIS

(van onze
basketbalmedewerker)

—

ROTTERDAM
Levi's Fla-,
mingo's heeft zich. in de eerste
ie beste strijd van 't seizoen
kandidaat gesteld voor de'tiItel in de heren eredivisie. De
Haarlemmers toonden zaterlagavond over een sterke ploeg
Ie beschikken. Tegen . EBBC
waren Frank Kales en Ruud
Harrewijn de grote uitblinkers
en niet de beide Amerikaanse
aanwinsten, Smith en Hogg. De

Bosschenaren brachten eveneens twee Amerikanen (Bra'ard en Fritz) binnen de witte
lijnen maar die konden slechts
tóe minuten echt vlammen.

Tot die tijd bleef EBBC naast
levi's, (8—8). Twee minuten
later was de strijd echter al

beslist: 22—8. Toen konden
Frank Kales en zijn mannen
gaan bouwen aan'regelmatige
zege. Frank Kales eiste in de
15e minuut van de tweede
helft de „eer" voor zich op
voor het honderdste, punt te
scoren. De eindstand werd
122-76.

-

-",

Onder aanvoering van het
Amerikaanse duo Rowland en
Chestnut | bracht Fiat Stars

ASVU de eerste nederlaag toe.
De twee Amerikanen scoorden tezamen 57 v.d 92 treffers
Een 100 puntenzege bleef alleen daarom uit, omdat coach
Hans Perrier iedereen wilde
laten spelen. Ook een opvatting. In Delft startte Raak
Punch met een 98—88 zege op
Bona Stars.

KOTTERDAM-TOGB uit Ber-

in de hoofdklasse met

*

*
alde
■Jte

*

Geert

Jansen
in
superi Epe

—

~'PE (ANP)
Nederlandse

'

%n, heeft zaterdag te Epe

? 1-03.27.

tijd

minuut op Han
van de winnaar

Johan Kijne (Shell)
5» in 1.06.51 derde, Paul Fritz
rg>) in 1.09.30 zevende en Dirk

*Bruin (AVR)

—,

Aan Hugo Harrewijn kwam,de
eer toe de eerste treffer, van
het seizoen 1972/73 te scoren.

De

.

,

overigens onopvallende

Tim-

my Shea gaf daarna zijn.visitekaartje af door een geweldig
mooie aktie met Hügo Harrewijn doeltreffend af te ronden.
Een Gronings antwoord bleef tot
ieders verrassing uit, ook nadat
coach Skala ijlings in een timeout was gevlucht. Na drie minuten leidde Transol al met 15—1.

"■

.

"

Allengs haalde de hautaine
arbiter Van i Dishoeck zich de
woede op de i hals van ) spelers
(vooral Transol-spelers) en' publiek. Gelukkig bleef Transol er
ontspannen onder en haperde de

doelpuntenmachine

-

nauwelijks.

Maar al met al liep de straflijst
van diverse Rotterdammers snel

punt.

in 1.09.38 acht-

.

-De sedetailleerde uitslae is: (ach100 m. ver. icoeel, hoos,
400 m, 110 m horden. d'«eus, polshone. speer, 1500 m. totaal)
i. .Tac'c van Merode (Thor) 11.2. fi.33,
12.41. 1.75. 52.5. 15.7. 35.16, 3.30,' 58.50,
6703 pnt.' "-,.
~.4.30.0.
Wil Tonlcers (Volt)'ll.2. 6.60. 11.38,
1.75. 50.4, 17.2, 23.88, 3.80, 47.08, 4.47.4,
6271 ont.
~. "eter v.d. Hoek (Fortuna VI.) 11.1,
6.28. 9.90. 1.75. 51.7, 17.1, 31.52, 3.30, 42.42,

tereenvolgens

■

■

4.13.0, 6121 pnt.

4. Bart Wortman

(VLTC)

6120

pnt;

5.

Peter van der Hoek, die derde werd tijdens de nationale
kampioenschap tienkamp in
zijn woonplaats Vlaardingen, wordt hier bij het polsstokhoogspringen "geassisteerd" -door Fortuna-voorzitter Hans Scheffers .De
Paraplu is overigens niet om
Peter droog te houden, maar
het handvat van zijn stok.

-

Bert Krijnen (GAC) 6101 pnt; 6. Jan
Versluis 5923 pnt; 7. Rob Kichel
(VLTC) 5910 pnt; 8. Fred v.d. Ham
(Schoonhoven) 5691 pnt; 9. Harry
Dragstra (Fortuna) 5469 pnt; 10. Piet
Tamminga (Siomo) 5193.

min.),

Wat is

Marinus Jongerius (goed
debuut; 15e minuut) en, Marcel
Welch (20e 'minuut) voortijdig,

uit de strijd. Er restten toen nog
slechts vier spelers. Jan Dekker,
Hugo Harrewijn, Wim .Weemhof
en Jan Loorbach bleven de laatste fase echter overeind. Hugo
Harrewijn

Goeie vraag
Het is de

nieuwe Karell
superlichte senoritas.

(11—16),

Timmy

Gelijktijdig verloren de dames
van Transol RZ hun eerste wedstrijd in de eredivisie van landskampioen Fiat Stars. Na een ge-

periode
eerste
lijkopgaande
na 10 minuten) schakelde
Fiat Stars over naar een hogere
(15 —15

versnelling.

Met name Ria de

Roos en Janny van Ham stelden

.

,
,

de Rotterdamse defensie voor
onverkomelijke moeilijkheden.
Na een ruststand van 20—46
verloren de Rotterdamse dames

20stuksArlita

2.80

—

In Canada
STOCKHOLM
zal men er langzamerhand wel
zijn achtergekomen, dat het professionele ijshockey in de Europese topteams gelijkwaardige, zo
niet sterkere opponenten heeft
gevonden. Na de nederlagen
tegen de Russische top moest
ditmaal tegen Zweden met 4—i
genoegen worden genomen.

:

(Van

onze

honkbalmedewerker)

—

ADO, is na
ROTTERDAM
een verblijf van een jaar in de
eerste klasse weer terug in de
hoogste afdeling. Zaterdag wonnen < de Hagenaars in Utrecht de
beslissingswedstrijd tegen UW
met 2—o. In een zeer tamme ontmoeting met aan beide kanten

,

-

Tim Shea (wit shixt) maakte bij Transol geen overweldigend debuut.

(moet u naarvragen)

Zweden-Canada

DE SCHUTTERSDAMES VLOT
LANGS HELLAS

Shea (17—0). en Jan i Loorbach
(6—5) kwamen ttj Transol in de
-,-,'.-;■'
dubbele cijfers.

Geert Jansen,
kampioen ma-.

? overmacht een twintig
f'meterwedstrijd gewonnen.
,*"en arriveerde op het zware,
?* regens geteisterde parkoers
* .?en voorsprong van bijna
?"*. De

—

'

"a onze tafeltennismedewerker)

■aB- Cijfers zeggen niet alles,
de helft van de tien sets
:°eg om een derde game.
Het gepromoveerde TOG hield
"en Bloemendaal in de promo.'■hoofdklas behoorlijk huis. De
.-'assluise équipe won met
Alleen' Nico Capellen ver***''r-■ Het
tweede team van, Wimoest 21 üp een gelijkspel
.«taan. Xerxes, dat met Van
:*I, Van' Leeuwen en Van der
*r een geheel nieuwe formatie
%r de tafel bracht, verloor
« 6—4 van' het derde team
Jaski. Amro kreeg met decijfers klop van Vrien*chaar. Bram Biezen was de
boosdoener door al zijn
Partijen te verliezen.

!De eerste opstelling van de
Hugo HarreRotterdammers
wijn, ,' Jan Loorbach, Marcel
Welch, Jan Dekker, en j Timmy
Shea
scoorde naarjj hartelust.

De ruststand (47—25) bleek de
voorbode voor een voor Transol
moeilijke tweede helft. De gevolgen van het falen van Van
Dishoeck bleven niet uit. Achtereenvolgens verdwenen Rob
Hoek (6e minuut), Timmy Shea'
(7e minuut), John van Eek (11e

jong TOGB

yt

te weersomstandigheden, ernstig
gedevalueerd. Om de vijfkamptitel werd in het geheel niet gestreden.' Vrijdagavond kwamen
afzeggingen binnen van Mieke
Sterk en Marjan Ackermans en
aangezien er toen nog vier deelneemsters overbleven, werd het
evenement van het programma
geschrapt. Als nieuwe datum is
7 en 8 oktober (Papendal) gev-v:;/.'.
'nóema:<fxm
Van Merode had de eerste da?
afgesloten met een tweede plaats
achter Wil Jonkers (3392 om
3472 punten). De zilveren medaillewinnaar van vorig jaar
kon de Brabander gisteren evenwel,niet meer bijbenen. De strijd
om de bezetting van de- derde
nlaats werd nas op de 1500 meter beslist. Petpr Van der, Hoek
v?n, Fortuna 'Vlaardingen. !~:
voor het laatste nummer nog op
de zevende plaats stond, maakte
een formidabele snrone door de
1500 meter af', te leggen in
4.13.0. De Vlaardinger kwam
daardoor op de rlpr-de plaats terecht. Hpt verschil met de Hagenaar Wortman. die vierde
werd, bedroeg welgeteld eeri

.

te veel voor

il sterk verjongde team, be"*ande uit Hans van Rutten,
*4 Vijverberg en Jan Bunnik,
' *en het geroutineerde PSV niet
1 Het werd een B—2 neder-

pioen tienkamp geworden. Hij
volgt daarmee Hans Smeman,
de titelhouder van 1969, 1970 en
1971. op, die in verband met zijn
verhuizing naar het oosten niet
van de partij was.
Behalve Smeman zag ook
Edward de Noorlander van deelname af en daardoor was het
kampioenschap, dat toch al te
lijden had onder bijzonder slech-

vol. Bij een 41—14 voorsprong
na een kwartier leek een.monsterscore in zicht, maar coach
Jan: Bruin werd door arbiter
Van Dishoeck min of meer ge-"
dwongen veel te wisselen.

Routine PSV

;■' kon

-jarige

Donar bleef de eerste helft
volharden in individuele akties,
leuk .om te zien, maar weinig
produktief. Het bood Transol alle gelegenheid, een'gedegen defensieve taktiek te paren aan
fraaie aanvalspatronen.: -

■

—

VLAARDINGEN
De 31Roosendaler Jack van Merode is dit weekeinde op het
sportpark de Vijfsluizen 'in
Vlaardingen Nederlands 'kam-

—

ROTTERDAM
Trainer Ruud Skala had het zijn spelers nog zo op het hart
;edrukt. „Transol is niet onverslaanbaar. Speel geïnspireerd, kleef je aan je tegen■tander vast en je zult zien, dat we niet bij voorbaat verloren zijn". Er zat veel waars
n de woorden van de Donar-coach. Transol/RZ won, verdiend dat wel, met 92—
12, maar in de tweede speelhelft (45—45) heeft Donar nauwelijks voor de Rotterlammers ondergedaan.

Ruud Harrewijn uitblinker bij
Levi's Flamingo's

vanSmeman

veel fouten duurde het. tot de
zevende en achtste innings, voor
de beslissing viel.;

een
tweede kans om tot: de hoofdklasse door te dringen. Wie echVerliezer UW

krijgt nog

ter de tegenstander wordt is nog
niet bekend, want Ajax en HCK
kwamen remise 'overeen. De

met 46—88. Toch was', coach
Kinter Ouwens na afloop hoopvol gestemd. „Ondanks, een gebrek aan lengte zijn we er in

,

geslaagd tien minuten volledig
overeind -te blijven. Misschien
lukt ons dat de volgende keer

langer."

'

:

teAriuDgnOhoofdklasse

.

eerste ontmoeting tussen de
twee degradanten eindigde in
een ruime s—o winst voor de
Amsterdammers. De revanche
voor HCK kwam op eigen veld,
7—3. Volgende week zal voor
een van deze ] teams definitief
het doek vallen. De eerste wedstrijd tussen HCAW ëh Storks,
met als inzet de vijfde en zesde

,

plaats

in de hoofdklasse,

eindig-

de na :' 12 lange innings in een
gelijkspel van I—l. De Bussummers wonnen de return met

(Van onze handbalmedewerker)

ROTTERDAM

—

De

De Schuttersafgesloten. De Rot-

terdamse meisjes profiteerden
gretig van het zwakke optreden
van de Hellas-doelvrouwe. Els
Stoffels deed het aan de andere
kant heel wat beter. Zij stopte
onder meer twee strafworpen.
In de tweede klasse had Actief

:

weinig moeite met Hollandiaan,

dat met 10—1 verloor. In deze
vorm is Actief een ernstige gegadigde voor de titel. In de
derde klasse ging alleen ADO

.

—

door. Snelwiek, tot
dusverre zonder punten, haalde
nu met een I—o zege fors uit.
In de tweede klasse bij de heren ging Actief onverdroten op
het;. winnende pad door. * Nu
moest Amersfoort er, na een
spannende wedstrijd met 6—5
Snelwiek

De strijd om de landstitel tussen Sparta en Raak Nicols is nog
niet ontbrand. Beide ontmoetingen verregenden.

BS

dames

van De Schutters hebben in de
eerste klasse van de handbalcompetitie hun naam eer aangedaan door Hellas met B—28 —2 te
kloppen. De eerste helft werd
met een: 6 —l voorsprong voor

*

.

aan geloven. Met een 2—2 ruststand was in de tweede helft nog
alles mogelijk, maar vooral door
het* goede werk van Actief-doelman Rins Ockhuizen haalde Actief de zege binnen.,
Bij Animo—Snelwiek viel een
eigenaardig record te noteren.
De Rotterdammers kregen namelijk tien strafworpen tegen. In
alle gevallen werd het een doel-'
punt. Hieruit kan de 14—12 nederlaag voor het grootste gedeelte worden verklaard. Meeuwen verloor met dezelfde cijfers
de uitwedstrijd tegen UD, de
eerste nederlaag van dit seizoen.

,

'

"> In

ide derde. klasse stond bij
Schutters—Roda de eerste plaats

..

beslissing bleef
door een 7—7 eindstand voorlopig uit. Roda stond tien minuten voor tijd met een 7—4 voorSchuttert, in het bijzonder Joop
sprong ■'- in
gewonnen positie.
Rijsdijk,' had hierover een andere mening. Hij zorgde op zn
eentje.voor het gelijke spel.
op het spel. Een

:

£-!;■■

■:>;:■■-.
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I Auto's en Motoren

... ." .

aangeboden

-

-

aanbieding autobanden
NETTOPRIJZEN, mcl. BTW en MONTAGE
OPELKADETT, DATSUN
600xl2TUB. 2st.

..

-'

’’
’’’
’
’’’
’

76,-RADIAAL
155x12 TUB. 2 si. J* 105,-; 4-É
FORDCORTINA.
.560x13TU8. 2st. 76,-RADIAALV. ."/!■__§
155x13TU8. 2st. 109,—
V.W. KEVER
560x15 TUB. 2 st. 77,-,',,
RADIAAL
155x15 TUB. 2 st. 109,FORDTAUNUS
||.-Mj-BJE .590x13 TUB. 2 st. 84,RADIAAL
1165xi3 TUB. 2st f 119,V.W. 1600/VOLVO ..:.. /..
600x15 TUB. 2 st. 95,V.W. BUS-BESTEL
700x14 TUB. 6PLY, 2st. 129,-DAF33,radiaal
135x13
2st. 79,DAF 44/55 radiaal.
135x14
2st. 85,-FIATBSO.
.550x12.
:...... 2st.f 59,-RADIAAL. :
:-:.'.. 145x12. .*.
".'.'. 2st 79,-ALLEBANDEN OOK PER STUK VERKRIJGBAAR

■

.
.

.
........
..
. . ...
..
.......
..
... . .

''

.

’

'

Uw maat er niet bij? Bel even! X<
Bandencentrale P. J. van Dijk B.V.
UITLIJNEN EN BALANCEREN

..

’- '

-

■

Fiat-korting-onderdelen
Auto-ItaliëKatendr. Lagedijk 10R'dam tel. 276863

’

-

-

■

.

-

-.

VZIO

-.

OPEL 1700 de Luxe, mei '69,
75.000 Jtm. ’3.750.-. Tel. 010
133487. VZIO

'tel.

010-285559-242964'
's zaterdags tot 12 uur geopend.:

,:

u..

-

65-67-69,/ Rotterdam-Noord,

Tollensstraat

GARAGE te Capelle a.d.' IJssel Achter Bilderdijkstr. tel.
010 332992. VZIO
inkrimping
Weg.
enkele
OPELS Kadett 1969 de luxe
i.pr.st Spotpr. ’2950.-. Tel. 010
280972. VZIO
T.k. aangeb. DAF 33 bj. '70,
wagen verkeert i.pr.st. 1750.-na 18.00
Schieweg 17a,
R'dam. Tel. 010 -.280312. VZIO
TOYOTA Corola 1200 spec. 8
"aug '72. 2500 km. wegens
omstheden. 7.250.-. Tel. 010
374523. VZIO
■'-.:■.;
"PLYMOUTH Barracuda '68,
autem. radio ’4.250.-. Tel. 010
-133487. VZIO
'-.
MERCEDES 250 S jan '68,
elektr. schuifd. radio ’6.950.-.
Te*. 010 133487. VZIO
VW>l6OO TL eind '70, 62.000
km. ’3.900.-. Tel. 010 133487.
VZIO
.*:■..
PEUGEOT'SO4 Injection, apr.
'70, 65.000 km. m. schuifd.
133487.
’6.250.-. Tel.- 010
VZIO

-

’ ..
.

MERCEDES 200 D '70 schuifd.
en radio 11.400.-. Tel. 010
133487. VZIO
'.
Viva
bj.
'67,
.VAUXHALL
v
nieuw model, i.pr.st.
1550.-.
Tel. 010 244776. VZIO
T.k.-FIAT 850 i.z.g.str. bj. '70
van lste eig. ’2600.-, Inl. tel.
010 373296. VZIO
T.k. VAUXHALL Viva, bj. '65,

-

'

-

-

mot., nwe. banden,
t.e.a.b., Oorschot, Beukelaarstraat 43a. R'danVVZlü

Rosenveldtstraat 81-95 bij de Schiedamseweg te Rotterdam, lel. T.k. FIAT 600, bj. '65, te.a.b.,
Malta, Schoonderloostraat 91a,
010 235350na 20.00 uur 01803 4730 of 010 127595

-

-

-

Mercedes Benz automobielen
Alle typen Mercedes Benz automobielen uit voorraad

leverbaar van 200 t/m 280 SE 3,5 liter ook hebben
wij in voorraad een 20-tal nieuwe diesels in de nieuwe kleuren alle nieuwe auto's met volledige fa-

-

NIEUWE 220 DIESEL AUTOMATIC in voorraad kleur wit mei
NIEUWE 200 benzine papyrus wit, blauw stof, pookversnelling

Mercedes-occasions
220 D 1970: Beige met automatische versn. bak
220D 1967: Wit, zwart mb tex met nieuwe ruilmotor
230 1969: Donkergroen, mb tex in zeer goede staat 9.500
200 1968: Automatic, beige, rood mb tex f 8.500

’

'
Diversen
7

Peugeot 504 Injection november 1971, blauw 9.800
Alfa Romeo 1300JuniorSpider okt. 1969 groen 4.500

-

Dagelijks geopend zondags gesloten

"

VOLVO 142 S '71. Deze donkerbl. coatch van 23-12-70
heeft 34.000 km. gelopen en is
absol. i.st.v.n. Vr.pr. ’8500.—.
■Inv. evt. mog. 02507
5886.
*. VZIO
T.k. V.W.' BUS bj. apr. '67,
vraagpr. ’1250 010... 236481.
VZIO

-

' -.

CITROEN AMI break, model
'68 van part. 63.000 km. i.pr.st.
1675 Tel. 010 137845. VZIO
V.W. bj. '65 ’475 Austin Glider'bj. '67 *600. C. Drop, Bas
Jungeriusstr. 48, R'dam. VZIO
AutobeHONDA-DEALER
drijf B. v.d. Lely, Waterloostraat 137-145, Rotterdam. Tel.
130275. Honda N4OO L 1970;
Honda N6OO 1969; Honda N6OO
1968; Honda N360 1969; Honda
N360 1968; Honda SBOO 1967.
Alfa Romeo 1600 super 1971;,
Vauxhall Viva 1971; Volkswagen 1600 TL 1969; N.S.U. Prinz
4L IS,J. Nieuw Honda N6OO
Toering ’5581 ml. B.T.W. Superbenzine 5 et. goedkoper.
* Zaterdags de gehele dag ge' 'opend. VZIO

-

’

.

FIAT 850 coupé, juli '67, kl.
rood, met dubb. Weber carbu.rator, ’2450. Inl. tel. 03402
2869. VZIO
T.k. DAF 44 de luxe 1971 metschuifd. tegen aantrekkelijke'
prijs. Tel. 010 238555. VZIO
Aangeb. OPEL REKORD 1700
de luxe, bj. '67, i.z.g.st. Vr.pr.
2250. Tel. 010 376475. VZIO
Weg. gezinsuitbreiding t. k. of
te ruil aangeb. TRIUMPH
SPITFIRE 1967. H. v. Wijk,
Uiterlier 154, De Lier. Tel'
01745 4595. VZIO
T.k. SAAB 96 V 4 1971, km.st.
20.000 met schuifd. stereo, radio, cassette + radiaalbanden.
Tel. 010 208642. Na 18.00 uur.
VZIO
T.k. v. part, le eig. TAUNUS
15 TS bj. half '68, km.st
58.000, kl wit, radio, goede
banden, i.z.g.st Pr. ’2650. Tel
010 186457. VZIO
T.k. FIAT 850 half '69, kl..
rood, pr. ’2250. Tel 01892
2872. VZIO
Van le- eig. SIMCA 1301 kl.
wit m. rood int. en pookversn.
km. st ± 50.000. Tel. 01823
3240. VZIO
Van le eig. VW KEVERautom. '69/69 m. schuifdak,
heeft pas gr. beurt gehad. Tel.
01823 3240. VZHO
CASTROL SERVICE CENTER biedt aan met 3 maangarantie:
den schriftelijke
Opel 1700 1969 ’3950,—. Peugeot 504 1969 5450,—. Citroen
break 1969 6350,—. Saab 1966
1150,—. Mercedes 200 1969
’7950,—. Mercedes 200 D 1966
’3950,—. Mercedes 200 D 1966
’3950,—. Mercedes 190 1964
’2350,—. Cortina 1200 1967
’1750,—. VW piek up dubbel
cabine 1968 ’1950,—. Renault
Estafette bestel. 1970 ’2450,—.
Ook voor reparaties aan alle
merken automobielen. Albreght, Engelmanstraat 18,
Rotterdam-West, tel. 2-34878.
Financiering mogelijk. VZIO
RENAULT 10 '68 Istv.nw.
met Bovag-keuring kering
’1975,—, in garage té-zien. J.
Witte, Burg. Baumannlaan
134d, R'dam-Overschie. Tel.
010 373794. VZIO
Rechtstreeks v. part. goed onderh. SAAB 99 v. juni '69, Koni schokbrekers. Tel. 010
707077, tst 210, 's avonds 01829
3661. VZIO
Te k. FIAT 850 1971, gel
25.000 km, ’3.150. Tel. 010
278266. VZIO
Te k. OPEL CARAVAN '64,
van part, ’750. Goede banden
en goede motor. Tel. 010
291691. VZIO
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AUTO-BEEN. Taunus 15 M
'70, Kadett '70, Ami 8 Break
dcc. '69, Simca 1301 LS eind
'69, NSU Prinz L '69, Opel
1700, 4-drs. '68, V.W. 1300 '68,
Cortina '67, Morris Mini '66,
Opel 1900 4-drs. '66, Wilk Caravan 4-pers. '69. Inruil Financ.
's-Graver.weg
244,
R'dam-Kral. 100 mtr. voorbij
eindpunt lijn 3 en 8 en bus 48.
Tel. 123778. VZIO
Te k. v. le eig. weg. omst.h.
BMW 1600 de Luxe bj. half

.

-

'68, kl. wit, m. kuipstoelen,

goede banden, i.z.g.stv.nw. Pr.
/3_75. Tel 010 186457. VZIO
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#Permanente autoshow

éliiï_S____£_2_
?B@_____'^v

'

Dunantgarage
CoolkaveJ)
1« BMANTSffIAAT 22-40 (bij de

\

,_ROnEBOAMTEL,OIO-25477l

VW 1302 S Kever 1972 20.000
km. schuifd. Tel. 010 704465.
VZIO
FIAT 125, bj. 1970km.st 49.000
prima wagen. Prijs 3700,
Na 18.00 uur. lste Middellandstraat 26c, R'dam. VZIO
Aangeb. Clark VORKHEFTRUCK kapa.citeit 2000 kilo,
luchtbanden, geheel gerev.
met nwe dieselmotor. Translift, lste IJzerstr. 51, R'dam,
tel. 010 236580, privé 01856
2672. VZIO
AANHANGWAGENS,
T.k.
nieuw en gebruikt A. J. Vlasblom, L. G. Molenaarstraat 8,
Rhoon, tel 01897
3185 en
3781. VZIO
EEN VANGER/ZAAIER bereikt 518.000 gezinnen. Dat is,
alléén in Rotterdam, 72% van
alle inwoners. Daardoor is het
bereik van een Vanger/Zaaier
vele malen groter dan van elk
ander dagblad en naar verhouding van de geweldige oplage, nog goedkoper ook. 3 regels kosten
10,-, elke regel
meer
4,-. En u weet: 3X- j
plaatsen, 2 x betalen. Dus nu
136380, 010
"bellen: 010
147411. VZIO
.
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FIAT 124 sportcabr, bj. '68
’3500. T„. na 18.00 uur 010 -'
323850. VZIO
FIAT, 850 aug. '67, km.st
53.00», zeer mooi 1400. Allard
Piersonstr. 36b, R'dam. VZIO
Garage Rembrandt biedt te
koop aan FORD CORTINA
'67. Renault bestel 1969, Opel
RéJjCrd 1965, Garage Rembrandt, Erasmusstr. 28, tel. 010
282163. VZIO
Garage Rembrandt biedt te
koop aan: PEUGEOT 504 1971,
Ford 1300 4 drs. '71, Renault R
16 TS automaat 1972, Opel
Kadett 1970. Garage Rembrandt, Erasmusstr. 28, tel. 010
282163. VZIO
VW 1300 de luxe i.z.g.st, wegens huwelijk t.k, bj. '67, meehan. en techn. 100%, radiaal
band., veiligheidsriemen, pr.
1975,-. Event. gespr. bet. mogel 100,- kontant rest 15,-p.w. Tel. 010 360841. VZIO
T.k. aangeb. div. mini's v.a.
1967 t/m 1971. .: Autobedrijf
Kovee-Maassluis 01899 2835.
VZIO
Goede V.W. Kever
1964,
’575.—. Tel 010 370590. VZIO
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FIAT 850, bj. dcc. '66, kl. beige. Ringma, Ringma, Burgh171,- Pendrecht.'
sluissingel
VZIO
Sportieve rijders
opgelet!
„TT" voor brede velgen en
brede banden. Baan 44. Tel.
128696,R'dam. VZIO '■."-.
SUNBEAM 1250 L '71 5.750.—
V.W. 1300 '70 ’4250.—. Taunus
15 M ’3650.—. Fiat 124 '70
’4250.—. Citroen Ami break
'70 ’3450.—. NSU 1200 C '69
’2450.—. Toyota 2000 5 drs.
stationcar '67 1650.—. Skaldia
'70 ’975.—. J. Boom, s'Gravenweg 51, Capelle a.d. IJssel.
Tel. 010 335609. VZIO
OPEL COMMODORE 1967, kl.
blauw :v. garagehouder, Parallelstr:' 2d, Benzine I station'
Shell, L. Wiegel,' R'dam. 8.
'..;.'-- j
VZIO
Wegens omsth. te koop MERCEDES 200 Diesel, '69, mooi
en goed. Tel. 010
238555.
VZIO
OPEL KADETT B, 4 drs., in
onberisp. st. Prijs ’1950. H.-'
Landraat, Goudsesingel 324c:
Boven Accuwacht. VZIO
OPEL KADETT L Coupé, type Fastback '68, ’2750. Tel.
010 327380. VZIO
UNIEKE KANS! Citroënlief'hebbers opgelet Buitenkansje,
van le eigen, te koop zijn Citroen D2O Super, febr. '70,
nieuwste model, 48.000 km. \
gelopen. Keurige staat, pas!
gekeurd. Nieuwpr. ± 17.000.;
Spotkoopje 6450. Tel. 010 ]
139214. VZIO
i

"

R'darn. VZIO
__"'
ESCORT. 1300 '68 v. part. le'
eigen, ’2500.-. J. Vluchter. 010
*"
-207318. VZIO
-'T.k. AUSTIN Glider '68 i.g.st.
Pr.n.o.t.k. Tel. 010 815251 na
Ï8 u. VZIO
T.K. VW Variant v. 1967 m.
nwe. banden en mot. Tel. 010
282385. na 19 u. VZIO
B.M.W. 2000 Tiluxe '70 ’6450.B.M.W. 2002 Nov. '70 ’6950.DAF 33 '72 ’3250.- DAF 33 '68
1850:- DAF 44- '68 ’2450.DAF 55 Coupé '70 met
schuifd. en leer dak ’4500.SIMCA 1000 G.L.S. '69 ’2350.-2 V.W. busjes Nov '70 als nw.
’1950.- FORD Transit '70
dubb. lucht met verl. carros.
en gesl. aluminium bak '50
MORRIS 1100 Glider '66
’B5O.- FIAT 500 '68 ’1350.-.
Deze wagens desgew. met
A.N.W.B. of Bovag rapport.
Jnr. en financ. al met 100.-.
Hendrik Sorchstr. 34b. Tel. 010
-257420. VZIO
MORRIS 1100 Glider, bj. '70
40.000 km. schadevrij, geh.
i.z.g.st, ’3.250.-. Geh. fin. mog.
Tel. 010 163718. VZIO
T.k. FIAT 600 D'68, schadevrij
1550.-. Gehele financ. over 30
mnd. 010 250155. VZIO
LANCIA Flavia eind '65,
schuifd. en radio, 1.450.-. Tel.
010 133487. VZIO
B.M.W. 1800, i.z.g.st. ’1450.-met schuifd. Geh. financ. over
30 mnd. Tel. 010
250155.
VZIO
-"
Waldo bietdt alleen zeer goede wagens aan. DYANE 435
'71, 2 c.v.4 '70, 2 c.v.a.2 '69,
DYANE 6 '68, SIMCA 1000
G.L.S. '68, R 16 '69, R 16 '70, R
16 '72, R 8 '71. Deze wagens
zijn in: onze werkpaats geh.
nagezieri en worden met gar.verkocht. Inr. en financ. mog.Afd: Verkoop. Tel. 010 263705
's avonds 010 704547. Voor de
liefhebber "MEHARI nov '71.
VZIO ■■
Weg. overlijden ""■ tk. aangeb.
*i.z.g.st. verk. VW 1300 '68
42.000 km. 2 x getect enz.
f**3700.-. Tel. 010 202244. VZIO
T.k. VW bj. '68 vr.pr. ’2000.-.
Bellen maandag. tussen 17.00
en 18.00uur. Tel. 010 121211.
VZIO
OPEL Dadett coupé Fastback
SR 1100 met radio, bj. eind '70,
kleur geel, km.st.
33.000
Tel. 010 152769 na 18
uur. VZIO
T.k. aangeb. RENAULT 4 L
Exp. '68 zeer jMaf wagentje, is
altijd in garage gestald. Org.
44.000 km. gel Spotprijs weg.
omst 2250.-.'Tel. 010 347703.
VZIO
Auto electriciteits ONDERDELEN, autoradio's, cassette spelers inbouw sets, start batterijen en onderhoudsmiddelen, ruilstartmotoren en dynamo's. Jan Aart Autoverlichting, Goudserijweg 71, R'dam,
tel §10 126540 en 140671 en
zaterdags van 9.00 tot 17.00
uur geopend. VZIO
Aangeb. VW bestel, bj. '69. Te
bevr. tel 010 242489 van 9-17
uur. VZIO
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Weg. dienstplicht tk. van
part. SIMCA 1301 de luxe,
bj.'6B, elke keuring toegest
Vr.pr. ’2250.-. Julianalaan 61,.
Bergschenhoek. VZIO
T.k. VW bus met trekh. i.g.st.
’600.-. Gijlstra,. Fichtestraat
71, R'dam. VZIO
T.k. aangeb. FORD Taunus
12M caravan bj. '65 vr.pr.
’BOO.-. Te bevr. Scheffers,
Bomstr. 15,R'dam. VZIO
RENAULT 16, eind '67, prachtige auto. Slechts 1875.-. Tel.
'010 244776. VZIO

’

-

Zeldzaam mooie OPEL Rekord 1700 eind 1970 lste eig.
pracht wagen. Schelpweg 75,
Strijen Z.H. VZIO
Voor liefhebber tk. aangeb.
zeer gave RENAULT Dauphine Gordini bj. '62 vaste pr.
’BOO.-. Van Bijlandtplaats 2.
Tel. 010 127553. VZIO
PEUGEOT 404 Diesel Stationcar de luxe '69, 78.000 km.
keurige st groen m. beige
leerbekl. Recent gek. Nw.pr.
± 14.000.-. Spotkoopje ’6250.-.
Tel 010.-145008. VZIO
T.k. TRIUMPH Vitesse T., Herald bj. '66. Nw. kleur geel 100
% motor en carr. Belgischestr.
22a, R'dam-W. VZIO
Te koop v. part. le eigen.
SIMCA 1100 LS, bj. half '69,
kl. rood, km.st 58.000, goede
banden. I.z.g.st v. nw. Pr.'
■ 2950. Tel. 010 186457. VZIO
Te koop aangeb. BMW 1602,
bj. '68, ’2950. Gespr. bet. mog.
Tel. 010 801605, na 19.00 uur.
VZIO

-

’

-

.

■

OPEL KADETT Coupé LS,
nov. '68. Pr. ’3.150. TeL 010 -':
377808. VZIO

'

Te koop FORD TAUNUS
20M, zeer goede cond. m. open
dak. Prijs ’950. Tel. 01710
■■
50647. VZIO
:
BMW autobedrijf A.* Kerkhof,
gebruikte en nieuwe BMW
2002 '72-69, BMW -1600 '67-69.
VW 1600 TL. '68. Tevens onderdelen, aantrekkelijke prijzen. Evt. mr. en financ. mog.
721,
Charloise
Lagedijk
R'dam. Tel. 010 805166. VZIO
T.k. door part. 1 V.W. bus,
eind '71, met banken en geel
kenteken. Pr. ’6250. Tel. 010
274101 bellen tot 22.00 u. VZIO

-

-

-

.OPEL REKORD 1700 de' Luxe,
v. eerste eign. in st. v. nieuw.,
heeft in garage gestaan, type
1970, lage km. stand. Pr.
’3950.—. geheel gekeurd. Tel.
010 226684. VZIO
T.k. aangeb. RENAULT R 12
.- 1970.'Autobedr.Koree-Maassluis 01899 2835. VZIO
RENAULT R 4Vitree '71, geheel als nieuw 4500. i Tel.
01891 3516 3347. VZIO
T.k. VW KEVER 1965 in goede
staat 1100. Tel. 010 280550.
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Te koop VW BESTEL, type
'71, goed onderhouden, als nw.
Prijs ’3850. Tel. 01858 2717.
VZIO
T.k. FIAT 124 laat 1968 geenroest Pr. 1.950.-. Tel. 01892
2872. VZIO
.-*
MERCEDES 220 DIESEL model 1969. le eigenaar met
pook, schuifdak, radio enz.
geheel als nieuw 9500, Tel
01846 3337. VZIO /;'
FORD TAUNUS 1600 L met
voorschade,
2250, 010
225255. VZ 10
SIMCA 1000 spec. april '71
met gar. rap. ’4500,-. Fin. mogelijk. Tel. 01806 4787, VZ 10
PEUGEOT 404' Diesel 1968,
geheel, in pracht staat, kleur
rood. Prijs ’3450,—. Tel. 01846
3337. VZIO
CYLINDERKOPPEN revideren en vlakken (alle merken).
Garage Koster afd. koprevisie.
Grote Markt 18, RotterdamCentrum. Tel.: 010
12.07.07.
'vzio
:
T.k. OPEL BLITS '64 open
laadbak,
stalen
..bodem
1.000.—. T.H. Broekzitter,
Achterdonk 35.. Tel. 010
321776. VZIO -.'"■,'.
FORD CAPRI 1700i GTXLR
'70, met A.N.W.8.. rapport.
Prijs ’6250. Tel:01891 3347
3516.'VZ10
AANHANGWAGENS -± 40
stuks. Nieuw en gebruikt tel.
01850
35676. B. Jaslaan 33.
Dordrecht. VZIO
T.k. RENAULT Rl2TL. dcc.
'70, kl rood. Pr. ’5250. Tel.
01892 2872. VZIO
TJc. een DAF TRUCK A 1100
m. laadbak en harmonicahuif,
bj. 1964. Vr.pr. ’3.000,-. Batenburg, 010
136500, tst. 19.'
VZIO
AUTOSLOPERIJ" D. B. BARIS, in- en verk. van autoonderdelen. Tel. 010 Tel. 010
800.000. VZIO
T.k. FIAT 600 bj. begin '65.
Vr.pr. ’550.—. V.d. Velde, Ruigenhoek 18,R'dam. VZIO

.'

'

-

-

_;

~ -

—.

’

’■

-

-

____

-

-

’

-

Ami. Slooponderdelen. Ruilen.
Financ. Molenwaterweg 35,
R'dam-4, tel.
244486.
VZIO
VW klipper bestel 1968/69,
met zijruiten geheel in zeer
mooie staat. Prijs ’2450. Tel..
01846 3337. VZIO
AUTOVERZEKERING "\ v.a.'
’127,20. Hoge aanvangskorting. Broekhuijze Assurantiën
(010) 270899 / (01804) 14354.
VZ10:
Mooie en goed onderh. FORD
CORTINA 1500 de.Luxe, nw.
model '68, kl. metalic grijs,
z.g.a.hwe. banden, pr.
1.850.
P. v. ' Beek, Klosstr. 15a,
R'dam. VZIO
Vermijd die hoge afschrijving

010'

bj..'69. Tel: 01899
3734 tot
18.00u. VZIO
Van part. CITR. DYANE '68,
i.stv.nw., " moet weg, 2.150.
Event ’lOO cont, rest ’25 p.
week. Tel. 010 259389, na 18

-

:

wijs, koop uw CITROEN bij H. v.d. Meys, Citroen ID, DS,' Dyane, 2 CV,
Wees

T.k. MERCEDES 220 D Auto.,
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VZIO
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Te koop VW 1600 TL Fast

Back, bj. '67, Istv.nw. Kleur
rood. ’1950. Tel. 010
164814.
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over het:lste jaar. Koop

nu
mijn 1 jr. oude CITROEN 2
CV. .voor. ’2000; onder de

nieuwpr. Inl. tel. 010
VZIO

-

112292.

AUTOVERZEKERING

’

v.a.'
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El Auto's

vrijbl.

prijs.

’ ’
1000 tot

Als ik groot ben, koop ik een huis zonder

_

.

v. part. bedrijf v. le eig. 1
directiewagen JAGUAR 3.4,
T.k.
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VZIO
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Nu
40 AUTO'S tegen weggeefprijzen. Ópel Kadett '68
225 a Ford Mercury Cornet
'66 ’975. N.S.U. 1000 C '68
’2250. 2X Plymouth Vaiiant
"66 ’950. Skoda 1000 M.B. '69
’950. Cortina '67 ’625. Renault RlO '68 ’2450. Scaldia
'68 ’875. Fiat 1200 Sportcabriolet '68 ’1650. 3x Fiat 850
'67 ’725. Ford 12 M '68 ’l4OO.
Plymouth I Barracuda
'66
’1950. Buick Skylark Coupé
'68 ’3250. 2x N.S.U. Prinz '68-’675. Simca 1501 '67 ’1450.
DAF bestel '68 ’475. Ford
Cortina G.T. '68 1950. Vauxhall '67 ’775. 2x Trabant '68
525. Caravelle '66 725. Ford
Mercury Marcuis Coupé '68
’4750. 3x Opel Rekord '66-’525. Jalta eind '69 ’525. 2x'
Taunus 12M '66 ’525. 5x Fiat'
600 '68 ’525. Inruil
Financiering garantie. Alle auto's'
staan in onze goed verlichte
garages. Autoshow Adriën
Milderstr. 46 25 48, R'dam.
Tel. 010
258061. Let op het
v
juiste adres. VZIO
PLYMOUTH VALIANT '65 te
k. "of te ruilen voor kleinewagen. Motor en banden i.g.st
na 15.60 uur. Krul, Mozartlaan
175 7e verdieping Schiedam
Groenoord. VZ 10
'FORD 20M XL 2300 S 1969,
coupé, geheel in staat van
nieuw. 52.000 km. Prijs ’5500.
TeL 01846 3337. VZIO
Van part. FIAT 125, bj. '68,
i.z.g.st. Pr. ’3250. TeL 010
373846. Na 18.00 u. VZIO
T.k. TAUNUS 20 M RS coupé,
bj. '68, pr. ’3850. InL 010
245138. VZIO
T.k. aangeb. OPEL KADETT'
bj. '66 nwe. model in onbe1650.
rispelijke staat. Vr.pr.
InL tel 010 671652. VZIO
R 16 TS, bj. '69, i.z.g.st, kl.
wit m. radio. Pr. ’4BOO. Tel.
010 218227. VZIO
:
T.k. aangeb. FIAT 125
1968.
Autobedr. Koree, Maassluis.
,
01899 2835. VZIO
T.k. aangeb. SKALDIA 412
L.S. 1970. Autobedr. KoreeMaassluis 01899 2835. VZIO
T.k. FIAT 850 Sport bj. '67, kl.
rood. Pr. ’1.750.—. Tel. 010
189504. VZIO

’

'bj. juli '67, km.st. 65.000, kl.
metalic beige m. cognac led.
bekl, rembekr,. schade vrij,,
goede banden, in onberisp. st.
v.nw. Vr.pr. ’5.250. TeL 010 -"
186457. VZIO
Te koop aangeb. FORD CORTINA' 1500 de Luxe, type '68,
1750. Istv.nw. Financ. mogelijk. TeL 01880 13062. VZIO
REDemonstratiewagen
NAULT 16-TL autom. April
1972, 16.000km. ’B5OO. (nw, pr.
’12.600). Rijksstraatweg 334,
2915.
Rijsoord. TeL 01806
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BETROUWBAAR GELD LENEN. Van 2.000 tot 30.000.
T.k. FIAT 850 Spec, le eig. Binnen 24 uur geregeld, geen
'68, rood ’2OOO. tel. 010 - kosten,
kwijtschelding
bij
134319. VZIO
"overlijden en geen informatie
TAUNUS 12M combi 1970, pr. ."bij werkgever. Looptijd van
12 t/m 60 mnd. Financierings2450. Stieltjesplein Bb, R'dam.
kantoor „Madjoe", Hooidrift
TeL 010 277170. VZIO
36b
Rotterdam. Tel. 010 -.
239633. Amsterdam
"Te k. SUNBEAM Chamoix '68, 254386
nwe banden, radio. Pr. 2300,- 020 921747. Vlaardingen 010-"
-te bevr. Izaak da Costastr. 143, 708802. VZ33 "
Hellevoetsluis. VZ 10
.KREDIETSERVICE. Tel. 01886
4885. Ook na 17.00 u. Voor
Te k. aangeb. MG B ’1500,-.
Gespr. bet. event. mog. Tel. pers. leningen, hypoth. en fi010 801605 na 19 uur. VZ 10 nanc. Tevens krediet v. zelfst.'
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NIELS. een zilvervos P[
tje en een Dwergpoedehfe' ]

wkn. oud. Te bevr. tel
-451. Niet op zondag.

muVZ27

"
Uw hond keurig
wenst model GEKNIPT of
trimd, bij u aan huis.
oor-,- nagel- en gebitsverzor
r*
ging. Tel.: 010
Te koop: een
HERDER, 1

.

ïrTïëdwlT
Tevf!"

- 23763_V7."

..

jaar.'Liefif-

kinderen. Schoots, Schieda
sesingel 183.

?;

Tel. 13853_y7 '
LET OP.
mnd. schriftelijke garantie
service inql. rijksinentin.*,,«"
wijs. Originele Dwerg. 1"
dwergtoy. poedeltjes,
zwart en zilvergrijs V j
135,-. Goudspaniels,
terriërs, Dalmatiners, j,
m
Boxers, kort- en langhariL
teckeltjes v.a. 100.

’

J,
airedai_;«

Pekineef
Dobermannpincher

’

jes,

Duitse Staanders en Malthe'
zer Leeuwtjes.- Engelse
sets, zangkanaries, jonge pat "
"
kieten, tropische vogels, pape

Bas!

hamsters, tropisch»

gaaien,

vissen, enz. enz. Erkend
renhandel'- en trimsalon die.
Rij
j-van de Hoven, 3de Pij nac
5,
kerstraat
7, 9, R'dam
010
243528, b.g.g. 125W'
■'
VZ27'
koop
Te
5 prachtige DALMa
TISCHE pups met stamboom
bij A. Burggraaf, Dietdijk 17'
'Leerdam. Tel. 03451 -'3ng ,j
avonds en zondags ook j»
opend. VZ27
Kennel Elise biedt
aan
sneeuwwitte
DWERGPOE
DELTJES m. stamb. en
geënt, tevens witte dekreu
Tel. 010 326025. VZ27
T.l. aangeb. langharige TEC
KELTJES, prachtige boxers

.

Tel"

-

in."

-

Dobermann-pinchers
mc(
stamboom, dwerg pinchertjes

Duitse herders. Bouviers, poe-'
deltjes, Cockerspaniels rood
en zwart en Duitse
staanders.

Zondags

geopend.

Sieker

Wasbeeklaan 17, Warmond'
*
VZ27
Weg. omstheden PERZ. KAÏ!
Colour-Point, 1 jr oud, ge J
castr. kater, m. stamb. ’150,..
Stieltjesplein 8b R'dam. Tel
010 - 277170. VZ 27
Mooie Duitse HERDERS t. k~
10wkn. oud, m. stamb., goede
afstamming. Borgers, Kadijkselaan 26, Bergambacht, ie]
01825 1621. VZ27

-

B Kunst & Antiek

'

\■■.}.'■{

.-

stelden. Ass.kant T. Mol, tel.
01880 6191. VZ33
"SCHULDEN. In betalingsmoeilijkheden
verkerende
particulieren, ambtenaren en
zakendrijvenden, kunnen zich,ter voorkoming'van faillissement (verdere) gerechtelijke
acties enz, voor de regeling'
van hun schulden wenden tot
het L.A.M, dat erkenning/
medewerking heeft van vele
banken, vrijwel het gehele
bedrijfsleven en hen die zich
(gerechtelijk) belasten met dé
invordering van 'schuldposten.
Landelijk Adviesbureau v.d.'

-

,

gehouden.

-

bus 82,' Wassenaar. 01751 -'
1279. VZ33
Gemak kunt u niet lenen,
maar wel kopen met een LENING van 6 tot 60 maanden,
tot ’lOO.OOO. Geen inform. bij
werkg, geen aanvraagkosten;
kwijtschelding bij overlijden.
100% financ. voor auto, boot of
caravan; Hyp. en overn. kred.
voor horeca e.d.; leasing van
bedrijfsmach. Vrijbl. ml. 't
Assurantiehuis, R'dam, aritw.nr. 1164 of tel. 010 288.401,
na kantoortijd 01858
4847.
Hypotheken en tophypotheken
op oud- en nieuwbouw pan■den. Praktijkfinanciering voor
academici e.d. Fa. P. v.d.
JAGT
FINANCIERINGEN,
Dorpsweg 70, Rotterdam. TeL
010 277760, na 6.00 uur 010
801974, 01804
16290/010
274338. VZ33
.Fa. P. v.d. JAGT FINANCIERINGEN, Dorpsweg 70, Rotterdam, tel. 010 277760 (na
6.00 uur J)10 801974 01804
1629Ó 010 274338). Financiering voor auto's, caravans,
vaartuigen, e.d. Persoonlijke
leningen, termijn 12 t/m 60
-maanden. Tevens kredieten,
voor zelfstandigen. VZ33
SNEL GELD NODIG
1000
10.000, contant geld. Assfi-..
bo, Valkreek 20, R'dam. Tel.
321243, ook 's avonds.
010
VZ33
PERS. LENINGEN en alle financieringen binnen 24 uur
gereed. Adm.kant J. H. Speel,
tel. 01899 Q3nH' W.33
SNEL GELD NODIG? ’lOOO
t/m 10.000. Binnen 6 uur geregeld. Crefinass, v. Wassenaersrr. 12, Oud-Beijerland.
Tel. 01860
3669, ook
's avonds. VZ33
SNEL GELD NODIG? .op 24
3000-148;
2000-103;
mnd:
4000-192; 5000-240. Op 36 mnd.
3000-102; 4000-136; 5000-171.
Op
7000-199;
48 „ mnd.
8000-227;9000-255;10.000-283;
60
mnd.
11.000-311. Op
7000-174; 9000-224; 11000-273;
13000-322; 15000-372. Ook tussenliggende bedr. tot 25.000.
Bel Financ.knt W. de Graaf te
Middelburg 01180 7449. Binnen 24. uur geregeld, geen
borg of informatie werkgever.
Attentie: wij toetsen betalingsverleden. VZ33
PERS. len. in 1 dag gereeo
i voor elk doel. Ook voor fin.
268770.
en verz. Tel. 010

—’

-

’

Geopend van 14-22 uur, zaterdags en zondags van 11-22 uur. In.
] ;" lichtingen Kasteel' Keukenhof, tel. 02521-3870.
VZ3J

-

- - -

’

.

22
,

Voor 1,-' p.d. uw Pa» Rr
pension? Nee dat ka*
meer, maar bij ons
l
p.mnd. tevens mog enkel»f*»
xe rijpaarden tk. 20
R'dam en Utrecht (2° vzondag. Stal Peroblian n op
tendams: 440,. HardinxMj"
Giessend. Tel. 01846
"W.
■-;.
vz27
.T.k. goudkl.

AUTO VERKOPEN? Contant
Op slechts een half uur rijden van Amsterdam, Rotterdajn,
geld. Tel. 010 124113. VZU
en Den Haag ligt het prachtige kasteel Keukenhof te LisDe hoogste prijs voor uw GE- Utrecht
se, Z.H. Tot 24 september a.s. wordt daar in authentieke sfeer de
BRUIKTE AUTO vanaf '65,
Oude Kunst- en Antiekbeurs
contante betaling. 010 250079.
VZU

10.000 in 12 tot 48 mnd. Snelle afwerking, geen

-

-

-

.INKOOP
gebruikte'
van
auto's, contante betaling. Tel.
010 213330. VZU

v.

___.--

_^

-

,

* -

VZ27.

-

’ ’

-

-

Motoren

-

2213. VZIO

u.

-

Een persoonlijke lening van 1000 tot 10.000op solide wettelijke
basis geeft u alle zekerheid. Zon p.l. biedt financieringskantoor E.
i. Möller graag aan gehuwden en loontrekkenden. Aflossing in 12
tot 48 maanden. Geheel schriftelijke afhandeling, geen kosten
vooraf. Aanvraagformulier en'tarievenlijst in blanco enveloppe.
Bel met of schrijf aan: Financieringskantoor E. J. Möller, St. Catharinastraat 1,Eindhoven, tel. 040 25472 of 66633 na 19.00 uur
04105 3039. (Door gem. Eindhoven toegelaten financieringskanv '.'
loor). *'
VZ33
H.H. Ambtenaren, discreet. HYPOTHEKEN tot 100% en
GELD
OPNEMEN?
Ook hypotheken v.a. 100 tot 150%'
's avonds en zat. AMVH, Post- \ voor academici en gelijkge-

-

’ ’-

-

.

■

■

-

Lenen is geen bedelen
maar zaken doen.

■

... ■
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-

-

.
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-

:

Van

’

.
.
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-

_-

-

._

-

’

kosten. Alleen voor gehuwden en zij die in loondienst werkzaam
zijn. Wettelijke tarieven. Op uw verzoek zenden wij in BLANCO
.enveloppe aanvraagform. En tarievenlijst toe. Stelt u zich in verbinding met Financieringskantoor E. J. Möller, St. Catharinastraat
1, Eindhoven. Tel. 040 66633 of 25472 na 19.00 uur 04105 3039.
(Door de gem. Eindhoven toegelaten financieringskantoor). VZ33
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Persoonlijke leningen

-

-

DE
SPRINT. Nieuwe banden met
30-40% korting, (alleen merkbanden met fabrieksgarantie);'
tevens gebruikte banden v.a.
’l5 met 10.000 km garantie,
De Sprint, Feijenöordkade 10
.te bereiken via; Oranjeboomstr. en Röntgenstr. Rotterdam-Z. Tel. 279537 en ons
filiaal. Doedesstr. '80, Hoek
Vierambachtstr.
Rotterdam-W. Tel. 234006. VZIO
V.W. 1200, bj. '64,Tg.st ’650.
Tel. 010 120882. VZIO
PÊUGIÊÖT4O4 diesel,
i.z.g,st ’4.950. Tel. 01893 478.
VZIO

■ Fin. - Hypotheken.: [y:

-

-

-

',

bandênhan'dël!

.

-

met'

Vraag

VOLVO OCCASIONS. Volvo
144 S 71; Volvo 144 S Grande
de Luxe, topconditie v. '70; 2
Volvo's '68; Volvo-133 '68 i.pr.st. Autohandel A. W. Verburg,
AUTOHANDEL C. v. MOUHoevenlakenseweg 144, Ter2800
RIK biedt aan: BMW
CS' schuur. TeL 03426 601, b.g.g.
'70,
Coupé
,;
’16.500. BMW 2002 03425 512. VZIO
bj. '70, ’6.950. BMW 1600 TS
'68, ’4.750. BMW 1600 '67, PONTIAC Grand Prix bj. '72
(model Jet), 5 mnd. oud, 8 cyl.
’2.875. Mercedes 280 S '69, autom,
kl. goudbrons metalic,
’8.750. Mercedes '230 '69,
top, gebr. wit int, getin’8.750. Mercedes 220 Automa- vinyl
tic '70,
11.750. Ford Capri te ruiten, nw.pr. ’42.500, nu
15.000 beneden» deze nw.pr.
2600 GT '71, ’7.950. Ford 17 M
Super '69, ’4.250. Ford 20 M Tel. 010 671163. Bergweg 64,
Super '69, ’4.450. Ford 12 M, ;R'dam. VZIO
4-deur3, '69, ’2.875. V.W. 1300 \OPEL REKORD 1900L bj. '68,
div. access. '69, ’2.875. Opel 70.000 km, le eigenaar. NieuCommodore Coupé '68, ’4.150. we staat, f3250. TeL 010
Lancia Fulvia G.T.E. '70, 244776. VZIO
’3.950. Peugeot 204 de Luxe T.k. v; part weg. vertr. naar
'68, ’3.250. Simca 1501 Special*
'70, ’4.250. Fiat 124 Speciaal buitenl. SUNBEAM Imp. bj.
kl. metalic groen,
'70, ’4.450. Vauxhall Viva '68, half '71,
banden, km.st. 33.000,
2.150. Fiat 124 de Luxe '68, goede
i.z.g.st v. nw. Pr. 4250.
’2.450. Citroen SD 19, ’4.450. radio,
TeL 010 186457. VZlO*
Renault Major '69, 2.450. Tevens diverse inruilwagens
Door inruil verkregen: REaanwezig. Inruil, garantie en NAULT RlO type 1300 '69,
discrete. fin. mog. Te bevr. BMW Glas '68, Honda 600 '68,
Autohandel C. v. Mourik, Lincoln Continental '67, 70.000
km, Buick 4-drs. met gasinGrote Kerksplein sb, Dorstall, '67, Ford Corsair '67,'
drecht. Tel. 01850
30376
Opel Kadett '66, Simca 4-drs.
27893 34096. VZIO
sta.-car, '66, Buick Special '65.
OPEL REKORD 1700 de Luxe
Autobedr. -v. Kleij, Gaes'69, le eigen, ’3.250. Tel. 010
beekstr. 89, R'dam. TeL 010
280972. R'dam. VZIO
278563 of 271360. VZIO
■Te k. TANDEMASSERS tegen
'omsfh. tk. FORD
Wegens
de ongekend lage prijs van
CORTINA,' luxe uitv. Juni '70.
1.815. Geschikt voor 2100 kg,
afm. 1.25 x 2.40 binnenmaat. Tel. 010 187787. VZIO
34927
44684; T.k. v. part. le eig. OPEL KATel. 01850
0160Q 35403. VZIO
DETT bj. half '66, kl zilverPERFECTE wagens op bijna; grijs, km.st. 70.000, goede ban1650.
nwe. banden. Als nieuw! p. den, in onberisp.st. Pr.
stuk ’5OO. Spoed. Tel 114392. TeL 010 186457. VZIO
VZIO
FORD CORTINA 1600 GT,
OPEL KADETT SPECIAAL, 4 eind '68, nwe. banden, sch.dak,
2.500. Rijksstraatweg 334;
drs. org. 61.000 km, .le eig,
2915.
volk. nwe. st! Tel. 114392. Rijsoord. Tel. 01806
.:."-,
vzio'
VZIO
DATSUN
CHERRY
1000
de
le kl. PLAAT- -en SPUITluxe 1971, km.st 4000 Garage
WERK v.a. ’4O. Schade taxaHoogerwaard, Bermweg 157,
tie, takel. Inl 114392. VZIO
Capelle a/d IJssel, tel. 010
T.k. SIMCA 1000 okt. r '69, 333898. VZIO
42.000 km gel. ’2OOO. Daf 32
m. radio en roldak 650. Fiat OPEL ASCONA 19 sept 1971,
31.500 km, in geh. nwe. staat.
124 m. schuifd. 1750. Peppel7800. TeL 010 358319. VZIO
weg 145c. Tel. 010
187491.

’

-’ -

299931. VZIO

'

'

"

__-

Leeuwen, 01891

-

-

brede banden. Baan 44. Tel.
128696, R'dam. VZIO
■_.
Te k. MERCEDES 200 D '66,
met nWe motor -en banden,
i.g.st. Pr. ’2.250. Tel. 010
276785. VZIO
Te k. i. uitst st. verk. MINI
1000 de Luxe '68, met schuifd.
en veiligheidsgordels en radio.
Vr.pr. 1.950. Tel. 010 364720.
VZIO
:
V.W. BUSJE nov. '66,
verz. tot dcc., 650. Tel. 010

’

-

-

Sportieve
rijders
opgelet!
„TT" voor brede velgen en

-

-

. .-

-

’ —- -

-

-

.’. ..

■

-

-

mr.

-

'

■

Pr.
1750. Evt.
100,- cont.
rest ’l5,- p.w.' Tel.' 010
224281. VZIO

’

-

-

-

-

, ■

’

-.-

’

.

Weg. omsth., DUITSE DOG
reu, 2 jr.. ongecoup.. Pr.
.’450.—. Jacob Catsstr." 22a, tel.
OiO 672610. VZ27
~-'- ■-.-.
T.k. angora POES gesterl. ingeënt m. stamb. 17 mnd; Tel.
010 197408 na 18 u. VZ27
KENNEL van KOLJEVIA
biedt aan nest Samojeden
(poolhonden), moedig Noorse
import. L. M. v. d. Driesch,
Achterhuizen
4,
Dongen
VZIO
(N.Br.). VZ27
T.k. aangeb. Jaguar 3.4 1966. T.k. DUITSE
HERDER, reu 8
Autobedr. Koree-Maassluis, mnd. Stamboom
kamp. afst
tel. 01899
VZIO
Tel. 010 350.135. VZ27
Geen getob meer zonder voorVoll. VERZORGING van al
uitbetaling via een B.L. leve- uw
huisdieren, prima voeding,
ren wij u een nwe.'of praktisch nwe. AUTO met dealer: thuisbezorgd. Let op de 'ptfjs:
garantie. leder merk een type. o.a. verse pens 0.75 p.p.; hart
p.p.; kippelever- ’1.50
B.v. Ford Escort ’l9B p.m.. ’2.25
Hoogste inruil voor uw oude, p:p.; kippemaag ’1.50 p.p.;
paardevlees ’2.50 p.p.; diepauto. Vraag vrijbl. ml.: Fa..E. vries vis 1.75
p.p. Tevens meJ. de Bruin, Noorderkroon 16,
verkoop van div. huisdieEmmeloord. Tel. 05270 4711. n
ren en alle vogelsoorten. Tel.'
VZIO
■*-;■■
010 237635. VZ27
.T.k. nwe. R 6 TL 1100 '72, 6 Voor ’l,- p.d. uw paard in'
mnd. oud. Pr. ’7.000.—. Tel pensi«n?
Nee, dat; kan niet
010 701209. VZIO
meer, maar bij ons 200,- ]p.
Te koop PERSONENBUS die- mnd. tevens' nog enkele luxe
sel Hanomag F2O, bj. '70, i.z.g.- rijpaarden t.k. .20 min. v.
st. Nw. pr. ’lB.OOO, nu voor R'dam en Utrecht Ook op
Zondag. Stal Peroblian, Bui’6500. Tel. 01858 2717. VZIO
OPEL KADETT, 10 mnd. oud,' tendams 440,, Hardinxveld4094.
nieuwste uitv., orig. 24.000 Giessend. Tel. 01846
': '■■
km., le eig., m. nwe L.P.G. in- VZ27
stall. en verstralers. Vaste pr. Weg. omst- DUITSE DOG
’5.850. Na 17.00 u. Isaac Da- REU,- 2 jr. ongecoup. Pr.
costastr. 263, Hellevoetsluis.
450,-. Jacob Catsstr. 22a. Tel.
VZIO
010 672610. VZ27
T.k. aangeb. FIAT 1300 bj. '64, T.k.
ANGORA POES gesteril.
voor onderdelen of om nog ingeënt
m. stamb. 17 mnd. Tel.
mee te rijden. Pr. 150.—. Te 010 197408
na 18' VZ27
bevr. Tel. 010 138967. VZIO
koop prachtige bonte franTe
Wegens aansch. kleinere aütö se BULLDOG, heeft
eerste
tk. van- le eigen, z.g.a.nw.
prijs behaald, teef, jaar, tel.
FIAT 124 km. st. 30.000 kl. 010 128215. VZ27 1
ivoor bj. '70, keuring toegeTe koop twee zilvergrijze
staan, pr. ’2950. Tel. 010
■DWERGKEESJES, langh. tec164814. VZIO
en goudspaniels. Bij A.
keltjes
Te k. aangeb. AUSTIN SEVEN bj. okt '69, km.st. 70.000. Burggraaf, Diefdijk 17, Leer-,
3119. 's
Tel. 01803 4875, na 18.00 uur. dam. Tel. 03451
Avonds en zondags ook geVZIO
opend.
T.k. aangeb. BMW 1800 1969.
Autobedr. Koree, Maassluis, Te koop 2 prachtige langhari- 1
ge ST. BERNARDS teven mef
01899 2835. VZIO
stamboom, bij: A. Burggraaf,'.
Diefdijk 17, Leerdam. Tel.
en
03451
3119. 's Avonds en'
gevr. zondags ook geopend. VZ27
Te koop 3 prachtige bonte
Gevraagd WRAKKEN
EN DUITSE DOGGEN,
reuen met
SLOOPAUTO'S. Tel. 010
stamboom. Bij A. Burggraaf,'
843314 806523. VZII
Diefdijk 17, Leerdam. Tel.
Uw AUTO verkopen? Bel 010 03451 3119, s' avonds en zon234676 en u bent hem tegen dags ook geopend. VZ27
contante betaling kwijt. VZII
Te koop AQUARIUM in omT.k. gevr. voor LOOP of bouw, palisander. Compl. met
SLOOP, MERCEDES DIE- vissen en planten. Vr.pr. 250,
SELS, tevens verkoop van Tel. 010 351800. VZ27
Mercedes-onderdelen. Ook in- T.k.
prachtige
getekende
koop van sloop- en schadewapups, met
gens. Plaatwerken en spuiten DALMATISCHE
5245,
stamboom. Tel. 01840
le klas, tel. 010 276785. VZU
b.g.R. 2352. VZ27

-

'

- .-

le KLAS REPARATIES van "PEUGEOT 204, m. schuifdak,
uw auto tegen bill.' pr. uitge- '69. ’3.750. Tel. 010 -.279066.
--.
voerd en. tevens goede,': geVZIO "."
bruikte auto's met fin. moge-10 P autobanden tot.
lijkh, inruil en garantie. Ga50% korting. De specialist voor*:
ragebedr. A. Marcus, Blokbalanceren, uitlijnen, schok-,
landstraat 107, R'dam-Noord. brekers,.- remmen, "i accu's.'
■'"■
Tel. 010
241373 of 205330. BAAN 44.-Rotterdam.
Tel.*
VZIO
■;.■-.:
128696, vrijdags tot 9, u. geopend. VZIO :
VW 1300 de luxe v.
ist.v.nw. m. schuifd. en.vei- MG.7t.d."aJ7l94B,TzTg.st.
Pr
ligh.riemen, nwe. banden, ’7.000.—. Tel. 01823
2292.
meen. en techn. 100% type '67.

126,60. Desgewenst in termijnen. Groveco. ,Tel. 010
243750, ook 's avonds. VZIO
T.k. v. part. le eig. PEUGEOT
404 autom. bj. half '67 m. or-g.
led. bekl, krast. 50.000, in onberisp, st. v. :nw. Pr. ’3.450.
Tel. 010
241704. Na 18 u.
VZIO
T.k. weg. omst. rode OPEL
KADETT '67/'6B. Tel. 01854
1929. VZIO
T.k. aangeb. MORRIS 1800 b.j..
1968 Autobedr. Koree-Maassluis 01899 2835. VZIO
T.k. aangeb. FORD-TAUNUS
1968. Autobedr. Koree-MaasGARAGEBEDRIJF J. M. v.d.
sluis 01899 2835. VZIO
Velden biedt aan met 6 mnd.
CITROEN OCCASIONS door of 20,000 km. schr. gar. CHEinruil verkregen. 2 stuks 2 VROLET MALIBU '67, 6 cil.
CV. 1968, blauw. 2 stuks 2 '’1950.—. Fiat 124 '69 ’2250—,
CV. '1968, wit. Ami 8 Break
VW 1600 TL '66 1650.—, Fiat
1970, rood. Ami 8 Comfort
850 coupé '67 1650.—, Fiat 600
1969, beige. Ami 8 Comfort '69 ’1650.—, Opel Kadett '67
1969, wit. Ami 6 Break 1967, ’1450,—;
Opel
Ree.
'67
grijs. Dyane.6 Comfort 1969,
1250—, Ford Taunus 17 M
geel. G.S. Club 1972, groen. '66 ’850.—., Simca 1500 GLS
G.S. Club 1971, beige. Alle
'67 ’1250.—, Opel Record '65
auto's staan geëxposeerd in ’550.—. Renault
R 8 '65
onze showroom te Zwijn’450.—; en diverse andere
drecht en worden verkocht en financ. mogelijk met 50.
onder Bovag-garantie, vanaf cont, Zwijndrechtsestr. 53,
’2.500. Off. Citroen agent zijstr.
Langehilleweg
Autobedrijven
Martin
de- R'dam.-Z. VZIO
-Haan 8.V., H. A. Lorentzstraat 6, Zwijndrecht. Tel. AUTOVERZEKERING tegen
zeer concurrerend tarief. Inl.
01850 23232 of 29106. Alblaskant. K.L. Bakker. Tel.
serdam, Edisonweg 8. Tel. Ass.
01804 13758. VZIO
01859 3134. VZIO
Te k. V.W. 1300 1969, meen. en
T.k. aangeb. FORD 20M 1968. uiterlijk als nw.,
’3.250. Tel.
Autobedr. Korvee, Maassluis. 840832 en 807295. VZIO
01899 2835. VZIO
Van part." CHEVROLET ImT.k. aangeb. FORD CORTINA pala
6 cil. 4-deurs, juni '64,
1968. Autobedr. Korvee, Maaswit, olievrije motor, rakleur
sluis, 01899 2835. VZIO
die, trekhaak, extra nieuwe
T.k. aangeb. FIAT 850 Spec. vering e.a. ’lB5O. Tel. 01790
1969. Autobedr. Korvee, Maas3686. VZIO
sluis, 01899 2835. VZlO'
SCHADEAUTO "! TRANSPORT, binnen- en buitenland.
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'

goede

J. van Dijk & Zoon b.v.

Van dame DAF 55 bj. '68, absoluut gaaf, techn. zeer goed,
getectil. bel., testrapport, km.st. 43.000. Pr. ’2.750. Evt via
bank te financ. v.a. ’2O p. w.
Tel. 010 214701. VzlO
Aangeb. SIMCA Sportcoupé,
Ital carross., 70.000 km, d.
groen, veel access., radio,
3.000. Bez. na tel. afspraak
010
371453. Geen handel.
VZIO
■■
FORD CORTINA 1600 de Luxe '69, zeer mooi en goed,
’2.750. Tel: 010 286368. VzlO
ALFA ROMEO JULIA 1300;
T.I. bj. '69, bijz.' mooie auto.
Pr. ’4.750. TeL 010
286368.
**
VzlO
MERCEDES 230 1969, directiewagen, geh, i.stv.n., alle accessoires, -.-.-’ 10.000. Uphof,
Oostzeedijk 163 ben. TeL 010
134322. VZIO
Te k. aangeb. AUDI 1000 L.S.
1972, nieuw, ’l.OOO korting.
Audi 100 S 1970, Audi 60 L
1970, Audi 60 Variant 1969,
Opel Kadett 1969. Tel. 01871
472. VZIO
HAMEETEMAN
AUTO'S.
Mercedes 220 D, 88.000 km, '71,
15.500. Mercedes 200 D, 69.000
km., '69, 11.900. Mercedes 220
D '68, ’9.500. Ford 1600 L,
52.000 km. '71.'’ 6.550. Peugeot
304, 22.000 km., '71, ’7.500.
Peugeot 304, 54.000 km. '70,
6.250. Peugeot 204, 47.000 km,
’5.500. Peugeot 404, 90.000 km.,
'69, ’3.950. V.W. 1302. 51.000
km., dcc. '70, ’4.750. Toyota
Corolla, 17.000 km. '71, ’5.900.
Toyota Crown, m. gasinstall,
'70, ’4.250. Citroen 2 CV. 4,
26.000 km, '71, ’3.750. Opel
Kadett, 50.000 km.' 70, ’4.750.
V.W. Variant type '69, ’2.250.
Citroen Ami Break Club '69,
’2.500. Plymouth Compact,
zeer goed, '66, ’3.200. Chevrolet, m. gas, '65,
1.500. Inr.,
fin, +'. gar. Stationsstr.: B,'
Spijkenisse. Tel. 01880
17740
+ 14926. VZIO
Van lste, eigen. OPEL REKORD bj. juli 1970, nieuwe
auto. Vaste pr. ’4.750. Tel. 010
165002. VZIO
TAUNUS 15 M 1969, in prima
staat, vaste prijs 3.500. Na
19.00 uur Heidekruid 88, Ommoord. VZIO
Loop- of sloop PEUGEOT '66,
Fiat 850 '65, Renault R 8 '68.
Tel. 01850 53149. VZlt
AANBIEDING.
Gi rantie
auto's. Tegen de schirpste
prijzen! N_.U. 1000 L '7j, kl.
rood, ’4.750. Opel Kadett '71,*
kl. brons, 5.250. Triumph 1 ■>ledo '71, kl. groen, ’5.000.
-Austin 1000 Mini Clubman '71,
kl. beige, ’5.250. V.W. 1302 '71,
kl. geel, ’5.150. Ford 2000 XL,
4-deurs, '71, kl. blauw, ’7.500.
RehaSlt Rl 6T.L. '72, 1.200
km.,. als' nieuw, 8.250. REnualt R 7T.L. '72, 6.000 km., kl.
blauw, ’6.500. Fiat 850 Spéc.
'71. 8.400 km., kl. rood, ’4.250.
Fiat 600 D '71, kl. groen, als
nieuw, ’3.600. Fiat 124 '70, kl.
ivoor, ’4.500. Austin 1100 Glider '72, 3.000 km., kl ivoor,
’5.500. V.W. 1300 '70, 30.000
km., kl. rood, ’3.950. Peugeot
204 Sport Cabriolet '69, kl.
rood, 4.500. Simca 1200 S
Coupé '69, le eigen., kl. groen,'
4.500. Fiat 850, le eigen., '69,
kl. wit, ’3.150.. Austin 1300
Glider, 4-deurs, '69, kl. beige,
’3.400. Ford Cortina 1600 L
'69, kl. bruin, ’2.950. V.W. 411
L,69,. kl. blauw, 4-deurs,
’3.250. Ford. 1700 SXL uitvoering '69., kl. brons, led. dak,
’4.900. Opel Olympia eind '70,
kl. brons, led. dak,
5.500.
Mercedes 250 S '68, luxe uitv,
als nieuw,: 7.250. Financ.
inruil. Nederlof
keuring ;
Auto's, Dubbeldamseweg 225,
Dordrecht. Tel 01850
43806.
De gehele week geopend.
VZIO
Te. k. ALFA ROMEO 1300
G.T. Coupé, i.z.g.st, type '69.
Pr. ’5.200. Tel. 01600
55055.
VZIO
Tek. SIMCA 1000 1967, ’B5O.
Tel. na 17.30 u. 010
198408.
VZIO
SIMCA RALLY nov. 1970,
24.000 km., 3.950. Opel Kadett
de Luxe van '70, 46.000 km.,
’4.350. Renault 4 L export
van '67, ’1.450. Tel. 010
203151. VZIO
Te k. aangeb. B.M.W. 2000 Tilux '69, in onberispelijke st,
pr. ’5.500. E. Santing, Zwaerdecroonstr. 58b. Tel. 010
250079. VzlO
'ALFA ROMEO 1750 GTV '69,
70.000 km., pr. ’7.250. Tel.
01803 2913. VZIO : :
MORRIS 1100 M.K. 2 als 2e
auto in gebruik geweest, heeft
in garage gestaan, type 1969,
kl. groen met zwarte- bekl,
geh. gekeurd. Pr. ’2.450. Tel.
010 375458. VZIO
V.W. 1300 de Luxe, v. part; i.
geh. nog nwe. st, km.st 42.000.
Pr.
3.450. Keuringsrapportaanw. Tel 010 374856. VZIO
FIAT' 128, wegens'omstheden,
van 'le eigen, lage km.st., met
radio en div. ace, bj. '70, kl.
rood, geh. gekeurd. Pr. ’3.950.
Tel. 010 113813. VZIO
OPEL 2800- Electronic, 6 cyl.
injectiemotor, bj. '71. Diplomaat uitv. Met pookversn, le
eigen. Schadevrij bereden.
Tel. 010 671163. VZIO

-

ANT. VEILING GOUDA.. Op
vrijdag 22 sept a.s. aanv. 7..3Q's avonds. Kijkdagen donderdag 21 sept van 15 22 u. en
vrijdag 22 sept. van 10 15 u.
in het Schouwburg, Boelekade
67, Gouda. Inl De Blauwe'
Haan, Tel. 1820
17049, b.g.g.
13213. Event. inbrengen mogel.
VZ3S
T.k. ouderwetse SCHAARPLOEGEN, iets moois als
tuiriversiering. Tel. 05207
1692. VZ3S
.-■-■'■"
I.v.m. deelname aan de oUDE
KUNST- en ANTIEKBEURS
in Kasteel Keukenhof te Lisse, is onze winkel van 14 tot
25 sept gesloten. „De Gecroonde
La..
Swaen",
Nieuwstraat 153, Schiedam.'
VZ3S
ANTIEK, in- en verkoop.
Markt 50, Geertruidenberg.
Vrijd. 10-21 uur. Zat. 10-18
uur. Zondag 12-18 uur. VZ3S
Aangeb.
Belgischr
platte
BUISKACHEL (uniek model)
waterketels,
6 klokkoperen
ken (régulateurs). Tel: 010
i236129. VZ3S
.

- -

_______ -

.

*

.

-

"BANKJE,
BIEDERMEIER
stoelen, kabinetten,, Mechelse
kast en ander antiek; Ook inkoop. Hofman, Pruimendijk
150, Rijsoord, tel 01804 -.
15052. VZ3S
T.k. gevr. grootmoeders enovergrootmoeders MEUBEL-:.
TJES en gebruiksvoorwerpen,
ook antiek enz. Wij komen
vrijblijvend bij u thuis. Telef
aanb. 010 272931. VZ3S
Ant kistje koperen
GEWICHTJES ’so—, 2 ant.
Tel
Middenstand, Koningin Em-' vestzakhorloges ’5O.
maïaan 18 te Bussurn,. tel. 070 111097 of 652405. VZ3S
02159
16903. Geen behande-, Wilt u een echte gecultiveerde
'lingskosten. VZ33
PAREL IN OESTER? GegaTob niet Wij'r'egelen al uw randeerd 1 parel. Inl. Imp. en
schulden. Alg. Bern. Bureau exp. Soure, Postbus 6023,
VITA NOVA, Karel Door- Vlaardingen-loper. VZ3S
manweg 9, Dordrecht. Tel.
HOEKKAST, kabinet, eiken
01850 46652. VZ33
Fin.kant. OMMOORD. Pers. bureautje, boeren knopstoelen,
len. tot ’10.000.-. afl. 5 jr. 2e. lange tafel, Franse klokken
hypoth. tot '’20.000.-. Spec. met kast en klein antiek. Het
Magnietje, Langeweg 1, Schelvoor ambtenaren.. J. Mei, Ci-13, R'dam tel luinen, tel. 01830 21156. VZ3S
troenkruid
212534. B.P. Teeuw, Rijswijkstr. 321 Adam. 020
Kleding en
173173. VZ33
GELD! ! GELD!! Voor iedereen! Bedragen tot ’lO.OOO,Te koop BÖNTJASJE (nerts)
Afl. n.o.t.k. Vraag, inlichtingen: Blufina, Gr. Adolflaan 6 mnd. oud v. ’6OO v. ’5OO.
Tel. 504388. VZ4I,
25, Zeist VZ33
s
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-

AMBTËNARENLENINGËN

zonder inform. bij werkg. van
’lOOO ’lOO.OOO. Afl. t0t.60
mnd. Snelle en discrete beh,
Inl.
geen
aanvr.kosten.
242.170 of
Krijgsman, 010
antwoordnr. 1164 te Rotterdam. VZ33 l
GELDLENINGEN binnen 24
uur geregeld. Leningen v.a.
t/m ’15.000. Aflossing
’1.500
18 24 30 36 maanden. Int
Adv.bur. Setiakawan, (Verhage), Karel Doormanweg '9,
Dordrecht. TeL 01850 '- 39866.

-

-

- - -

fl Huisdieren
LEUKE KONIJNTJES, kleine
marmotten en tamme parkieten. Zuiderzaadhandel, Groene
Hilledijk 236. Stadhoudersweg
15, Overschiese Dorpsstr. 36,
R'dam. VZ27

*■

Klein blijvende DWERGPOEDELTJES, witte "en zwarte,
goudspaniels, boxers m. inentingsbew. Develsluis 32, Heerjansdam, (4 km. van R'dam
1370 n.0.z0.
ZJ. TeL 01857

-

-

B

schoeisel

Snel en betrouwbaar GELD
LENEN in 24
gereed.
Kwijtschelding bij overlijden.
Geen informatie werkgever.
Aanvraag geschiedt kosteloos,
looptijd van 12-60 mnd. Financ. en ass.kant. I. de Wit,
Steenloperstr. 34, Cap. a.d.
IJssel, tel. 010 504277, Adam
188969, Utrecht 030
020
939714. VZ33
_'
GELD NODIG? Bel direct ol
kom naar mevr. Rijsdijk. Tel.
010 256153 of 256266. VZ33

,

Grote sortering BONTMANTELS, bonthoedèn, enz. Laatste dagen zomerprijzen. Maison Wouters, Walenburgerweg 110, Rotterdam, tel. 010
246066. VZ4I

'

■

-

Dames grijp de winst! De
grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland geeft al,léén de maand september 20%
zomerprijzenkorting. Duizenden korte en lange BONTMANTELS en bonthoedèn. Nu
kopen en in de winter betalen. Gratis bewaren, 3 jaar

"

waarborggarantie.
Desgew.
zeer soepele kredietservice:

De Bontkoning, Hoogstraat 97,
Rotterdam-C, groot parkeerterrein voor de zaak, tel 010
117117. Vrijdagavonds tot 9
uur geopend. Bij koop wordt
reisgeld voor bus, trein of
eigen auto terug betaald.
VZ4I
T.k. witte BRUIDSJAPON mt
42, lang. Inl tel 010 253740.
Tussen 19.00 21.00 u. VZ4I

-

-

-

Speciale aanbieding BONTMANTELS reeds vanaf ’229
zolang de voorraad strekt!!!

Tevens éénmalige aanbieding
nertsstaarthoeden ’69 en hele
"nersthoeden 169, terwijl diverse andere soorten bontmantels en bonthoedèn t/m 30
september met 251 bzomerkor-*
ting worden verkocht. 3 jaar
garantie,' kredietservice moge-,
lijk. La Reine, de meest gesorteerde bonthandel. Jonker
Fransstraat 75 (vijfenzeventig), Rotterdam-C, telefoon 010
110756. Bij koop krijgt u
reisgeld (ook benzine) terugbetaald. VZ4I

"

-

’

:

-

van

.foto! Vraag kleurenfolder! lAI
Postbus 103, Purmerend. Tel.
02990 24965 of 26207. VZ3S

-

■Ti Foto en Film

KINDERFILMS 8 mm
’lOO, 3 tekenfilms 35 mm
111097 en
’lOO. Tel. 070
652405. VZ24

-

- ■ Reisgenoten

'

-

'PORTRETSCHILDEREN

-

65+er reist half 0kt.,'72 naar
West en Oost Berlijn per nwe,
Daf 55 zoekt 1 a 2 bet. MEERIJDENDE, duur ±10 dagen.
Tel. 010 206094. VZ44

-

H Huwelijk en
Kennismaking

J.MAN, 36 jr, wet. gesch.
■zoekt kennism. met n. vrou»
tot 40 jr, kinderen g. bezw,
Brieven onder no. D71401 bur,
v.d. bl VZ32
WERKMAN, 36 jr., zoekt in\».
bii vrouw alleen, kinderen
geen bezw. Brieven onder no.
D 71402 v.d. blad. VZ32
i Ik, JONGEMAN, 32 jaar, zoek
'■een lieve zachtaardige jonge
vrouw, die houdt van huiselijke gezelligheid en op zn
tijd een avondje uit. Gaarne
uw reactie, liefst met foto onder nr. D71424 bur. v.d. blad
VZ32
J.MAN, 35 jr, in bezit van
woning, zoekt vlotte j.vrouw,
1 kind geen bezw. Br. m. f. o
e.w. r. o. nr. D71359 bur. v.d
bl. VZ32
"
Welk 21-26 j. MEISJE wil mei
artistieke, spontane groepsleider, 30 j, samenwonen,
omg. R'dam. Br. m. f. o.e. r.
ond. nr. D71426 bur. v.d. bl.
VZ32
J.man, 24 jr, donker kleurig,
zoekt ser. kennism. met jonge
VROUW tussen 18 en 28 jr.
Br. m. f. o.nr. D 71427 bur. v.d.
bl. VZ32
J.man 36 jr, 1. 1.72 m, zkt. ser.
kennism. m. j. VROUW, 25
35 jr, kinderen geen bezwaar.
Br. m. foto worden eerlijk
beantw. Br. onder nr. D 71442
bur. v.d. bl VZ32
Eenvoudige jongeman, 31 jfi
jonge
eigen
won, zkt.
VROUW. Br. o. nr. D 71398
bur. v. d. bl VZ32
J.man, 24 jr, prot, in W. van
het land, z.s.k.m. lief spontaan
MEISJE van 18-23 jr. Br.
liefst m. foto o. nr. D7H»<
bur. v.d. bl. VZ32
NETTE WED. 64 jr, zoekt serieuze man zelfde leeftijdGeen avontuur. Br. o_r.
D 6805 bur. v.d. bl VZ 32

-

.

___
-

'

_

'

'

JONGE VROUW 24 jr. radochtertje van 5 jr. zkt kennism. m. jongem. 25—-30 jr.'
aa 2 kind g. bezw. Br. o. nr,
D71470 bur. v. d. bl VZ32
ZAKENMAN, 49 jr. gr. P»'*
tuur, zoekt vriendschap <"■
dame v.
45 jr. Omg. nen
Haag. Br. o. nr. D71474 bur. »■
d. bl. VZ32
3 meisjes zoeken k.mm.
jongens tussen 19 en 22 jr. Br,
met foto o. nr. D 71473 bur. »d. bI*VZ32
Nette WEDUWN. 70 jr. UW*
woning z.k.m. nette vrou»
Br. o. nr. D71472 bur. v. d. »
„
VZ32 "

_

.

*

.

*j|

Sportieve JONGEMAN 27,
graag en spoedig zijn woninf

delen met moderne, vlot»
doch serieuze jongedame,
kind altijd welkom. Brieven
worden beslist beantwoorj
Br. o. nr. D71455 bur. v. d. »'
VZ32 /

■

,

CORRESPONDENTIEA-

.

DRESSEN voor alleenstaanden. Vraag vrijblijvend inlichtingen aan het ~"s°'
Postbus 51011 Rotterdam
VZ32
J. VROUW 30 't. R'dam,
slank z. leuk meisje als vn*
din voor prettige omgang- J1
o. nr. D 71358,bur.v.d.bl. VZ*

■

-

J*j
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Trekvogels

weerstaat
PKC: 3-2
/

Luto

verrast

onze korfbalmedewerker)
ROTTERDAM De grote verrassing in de hoofdklasse van de
korfbalcompetitie was de eerste

—

I
"

weersomstandigheden heeft het
duel Trekvogels—PKC een spannend verloop gehad. In het begin bleven beide aanvalskwartetten onder de maat. Al na 15
seconden was er volop sensatie,

nederlaag, die LUTO op eigen
terrein tegen Die Haghe leed.
De Hagenaars boekten met de
score 9—7 hun eerste zege.
Er waren voorts nog wat lichte verrassingen. Zo wist Rapiditas ook in zijn tweede thuiswedstrijd ongeslagen te blijven door

toen Ger v. Rutten een strafworp miste. Na een kwartier
werd de score geopend door Joke
Glimmerveen vanaf de witte
stip (1—0). In de volgende minuut werd het door Van Rutten
zelfs 2-r-O. Ook in de tweede opstelling bleven treffers lang uit.
In de 29e minuut miste Frans
Vermeulen een mooie kans voor
de vogels om 0p.3—0 te komen
door een strafworp te missen.
Dat 'deed de PKC-er Koos de
Heer direkt beter: 2—l. Na de
rust bleef de spanning om te
snijden. PKC miste na 25 minuten een strafworp, waarna Frans
Vermeulen even later zijn fout
kon herstellen: 3—l. Een slotoffensief van PKC leverde na 36

De Danaiden op 7—7 te houden.
Verder was de 11—11 eindstand
bij Rohda—Archipel een onverwacht succes voor de thuisclub;
bij de pauze leidde Archipel nog
met 9—7.
Ons Eibernest speelde in de
partij tegen Westerkwartier zonder al te veel inspiratie, waardoor de fel op winst opererende
Amsterdammers tot 4—4 het
tempo konden bijhouden. Toen
troffen Emmerik, Van Zee en
Pouw doel en deze achterstand
konden de. gasten niet wegwerken. Het werd door Stoeltie, Ron
Regeer en Leo Borghols tenslotte B—6 voor de Eibers.
Deetos heeft Blauw Wit in de
eerste speelhelft uitstekend'partij gegeven en de achterstand
tot I—3 weten te beperken. Het
haalde daarna zelfs op tot 2—3,
maar toen braken de zebra's het
Dordtse verzet met twee treffers. Ze wonnen met 9—4.
Rapiditas—De Danaiden is een
aantrekkelijke, snelle en sportieve partij geworden. Rapiditas
leidde bij de rust met 4—2 en
daarna werd het 4—4, 5—5 ■en
6—6. Twee minuten voor tijd
liep De Danaiden nog_weg naar
6-7, maar ih de'laatste minuut
redde Henk Schimmel voor Rapiditas nog een punt via een

Cor Westbroek
beste schutter

.

—

LEUSDEN (ANP)
Cor
Westbroek van de Koninklijke
Schietvereniging Rotterdam is
gisteren op de Leusderheide bij
Amersfoort Nederlands kampioen standaardgeweer (drie houdingen, 300 meter) geworden.
De Papendrechter behaalde,s2B
(183—163—182) punten. In het
ploegenklassement eindigden de
Rotterdammers als tweede achter De Vrijheid (Wieringen).

:

strafworp.

,

minuten een treffer op van Kees
v. Drimmelen, maar doordat
deze kort voor het einde faalde
bij het nemen van een strafworp, bleef de stand 3—2.
Het Zuiden heeft in Eindhoven bij DETO harde tegenstand
moeten overwinnen, maar deed
dat bekwaam. Bij de rust leidden de Tuindorpers al met s—l
dank zij treffers van Luukfv.
Krieken (2x), René de Vries (2x)
en_Wim Kerkum. Daarna schoten Marian Koch, Maarten
Goettsch en Henk Kerkum nog
in en zo won Het Zuiden met
B—3.
Mi
De stand: Het Zuiden 3—6;
PSV 2—4; Trekvogels 3—4; Oost
Arnhem 2—3; PKC 3—3; DET
3—2; ZKC 2—l; Rust Roest 3—l;
Pams 3—o.
Rozenburg heeft in de le klasse A de punten aan Amersfoort
moeten laten hetgeen, vooral le
wijten was aan het falen van het
eerste aanvalskwartet. Cock Jeb-

'

<

bink en Henny van Waas scoorden voor de Rozenburgers.

BETAALD - VOETBAL B-ELFTALLEN
Volend-Feyenoord
2—o
Telstar—Cambuur
4—l

B: Kranenb—BEC
Par—Gr. W II

ö—3
I_2

Twente—utrecht
Dordr—Haarlem
Bosch—PSV

"

Excels'2o—Rijsw
Flam—Cromvl
BMT—Alphen
Groenw—Wass
C: HMSH—GDS

o—s

Toneg—Full Sp

Wadd—Moordr
Spoorw—RAVA

Tweede klas
Veend—Graafsch
Go Ah Eagl—PEC
A:

0—3
3—2
1—o

Heerenv—Heracl
B: SVV—Wagen
Excels—Amsterdam
HVC—Volew
Vitesse—Fort VI.

2—0

C: VVV—Fort SC

3—0

MVV—Roda JC

■

3—1
5—0

Helm Sp.—Willem 11
Amateurvoetbal
eerste klasse

B: DRL—CVV (16/9)

I—l

Papend—Musschen

3—2

o—o

3—o
2—2
3—3
2—l
2—l
I—3
2—3
I—l
I—l
2—2
I—l
4—3

,

4—2

' 1—2
2—3

Arch—Schied
Wipp—Quick St
D: Stolw—C-DA
VVP—VFC
Vredenb—Westerkwrt
RKSMV—DeIf
E: SCR—Nieuwerk
RKNSV—Moerk
SJZ—woerd -,-" .-ïESTO—BGC Flor
SMV—GSV
F: WCR—LMO
Noorden—VDL
IFC—Croosw
ASW—Hardlnxv
G: Eurosp—Merweb
Merw—DCL
Dubbeld—SSW
H: Hillesl—DßGC
Beijerl—Zwerv
Puttersh—DOK

I—s
2—2
l—l
I—3
I—2
I—l
5—2
o—3
2—o
o—2
I—l

.

o—o

I—2
3—3
4—o

,

FIOS—TDC

Res. eerste klas:

C: Dracht—Leeuw

3—o
I—l

Muntend—Harkema
Jubbega—Emmen '

o—o

WW—Germanic

I—3

Sneek—Velocitas
D: Eilerm—Rietv
Vict B—Quick '20
SC Ensch—Hengelo
Ensched B-Ede
Achilles'l2—Quick N
Be Quick z—Treffers
E: TOP—Sparta '25
BVV-ODC
Helm-SC Gastel
Helmond—SC, Gastel

RBC—Schijndel
Veerse B—Geldrop
TSC—DESK
F: Heer—SC Irene

MKC—Voerendaal
Ceasar—Verltas

I—2

o—o

,

Mmania—SVM

Minor—Hmburgia

Roerm—SVN
Zondagamateurvoetbal

West II
Tweede klas:
A: 81. Zwart—Texas

..

Laakkwrt—RKAVV

I—2
I—o
o—3
2—o
o—4
I—l
I—o
2—l
2—l
3—l
3—l
I—2
I—o
o—2
2—2
2—l
afg

3—3

2—l

I—l

o—o

ODS—Albl.dam

Sparta

4—HOV 2

Spart'2o/2—VIOS 2

Derde klas:

PDK—Bodegraven

D: Slied—Emma

-

SVW—Nleuwh.

v Nispen-VTL

UDO—Hillegom

Conc—WSß
Altior—Randst

'

I—o
I—2
o—l

o—o

RESERVE
DERDE KLAS
RVC2—Toneg2
A:
HVV2—Roodenb3

Alphen2—HßS2

3—3
I—2
I—o
4—l
3—2
3—l

..

C: HMSH2—Laakkw3
ESTO2—DONK2
BMT2-Westerkw2
Naaldw2—olymp3

2^2
o—2

s—o

-

4—l

D: St.Volh2—ADo4
VCS3—VFC3
Woedden 2—wilhelm 2

2—o
I—l
2—l
2—2

Laakkw4—Hillegb2
HBS3—Verburch2

CKC2—Stolwijk2

,

o—o

2—2
4—2
o—3

o—o

H: EDS3—SVW2

Unitas 3—EBOH 2
Fluks2—Leerd.Sp3

Leonid.3—Neptunus3
I: Zwijndr3—CVV4

o—3
3—3
2—4
2—o

s.n.o.

DHZ2—Gouda3
G: Poortug 2—Flakk 2

I—l
I—l
I—l

Flakkee—RCD
HION—RIOS

Vierde klas:
A: Warm—Foreh
SJC—Rijpwter

.

I—2

Muss 2—Zw.dr 2

Excels'2o/2—DCV3

C: Westl—Overm

2—l

,

Spart.'2o/3—DCL3

SCR2—Sliedr2

2—2
I—l
9—2
I—2
o—2
o—l
I—o
I—l
2—l
2—2
2—2

ZATERDAGVOETBAL

I—2

o—l
1-1
l—o
2—3
I—3

EERSTE KLAS
A;Heerj.d.—Jodan.b.

E.E.IV3IE,_L>_9

Koz.B.—Amstelv.
DOTO—ZWW'2B
'QuicB—Noordw
SHO-'s-Gravenz

I—o
I—o
I—2
I—3

s—o

De gemaakte tijden waren niet
best, maar dat was zo kort na
München te begrijpen. Enkele
uitslagen: 100 meter vlinderslag
heren: 1. Ruud, Pijper 1.02.8. 100
meter rugslag dames: 1: Marianne Vennaat (VZC) 1.11.4. 100.
meter rugslag heren: 1. Frans
Edelijn (VZC) 1.06.1. 100 meter
vrije slag heren: 1. René van
der Kuil. (SZC) 58.9. 100 meter

.

Arnem—Meeuwen
NSVV—GOOdL
Zuidland—Voorne
B: CJVV—Umuid
VRC—Rijnsbßoys

';

o—2

I—o
I—3
2—2
2—o

Vlaard—DieHaghe

.

-B&V|ffi

Melissant—Barendr

Vierde klas:

I—l
3—l

2—l
4—5

;

o—o

'

I—o
I—l

C: Stellend—Gr Amm
H'berg—N Lekkerl
Be Falr-H'oord

I—l
2—2
I—o

D: Schell—Arkel
Everst-Piersh

o—o

Asperen—GJS

REs. eerste klas:

'

3—l

.

.
.

'

'

-

Eerste klas:

SDV—ZW
RSN—NBSW

Rhoon—Sulght

I

Den Bommel—VVOß
B: SNS—Energie B.
Rijnmond—Cion

OFB—Lombard.

3—3'
o—l

o—o

'

2—0
2—1

2—1

-

1—1

afg.

1—3
3—2
1—2
2—2

/

5—0
3—2
2—2
0—7

'

o—o

a: Excels.P3—Zuidl.3

2—1
2—3
0—2
3—0

'

"

I—o
\l—2
\ 2—o
I—o
2—2

'

D: Rijnm. 3—Hoogvl. 4
Spijken. 5—Capelle 6

TOGR 5—Zwervers 5
ExcelS.P4—MFB 2
E: Zwerv. 6—Excel.M 6
W1A 2—MVV'27/4
F: Cion 2—Unicum 6
Excels.M7—Satell. 3
DVO'32/5—Zwaluwen 7
Sunlight 3—TSB 4
G: Rhoon 2—RSM 3
Botlek 3—Zuidland 5
Barendr. 6—Capelle 7
H: VDL —Zwaluwen 8
HOV 6—Vlaard 5
Capelle 8—GSS 2
SDV 3—Lombard. 4
1: Capelle 9—Masc 3
Barendr. 7—Zwervers 7
Zw.Wit'28/8—Egel.B. 3
Botlek 4—Heinenoord 3
TOGR 7—SHO 6

1—2

0—2
1—4
3—2

0—0

3—DVO'32/3

Berk. 2—Hilleg. 3
G: DVO'32/4—Lomb. 3
GOZ 2—Zwart Wit'28/7
Masc 2—BVCB 4
Gr. wit 4—Hellev. 3
Res. tweede klas:
DOTO 3—RSM 2
A:
Zuidland 4—NSU'70/2
TOGR 3—Hermandad 2
B: MVV'27/3—TOGR 4
VVOR 2—DOTO 4
ExcelS.MS—STB 2
Hoogvl. 3—Vlaard. 3
HBSS 5—TSB 3
e: Puttersh. 2—SSS 4
ZBVH 3—WFB 2
2
DES'67/2—D.BOmmel
OFB 2—NSVV 4 .".

-

,

1—2
1—4
2—1
1—3
5—2
2—4
1—2
2—4
3—3
2—0
2—1
3—2
1—2
1—5
1—1

1—3
3—0
2—1
2—4
1—3

2—5
2—5
2—5
2—3
3—2
5—0
2—5
3—2

3—1
4—0
2—1
2—3

5—2
2—0
9—4

3—0

2—1

2—2
2—4

4—3
2—8

DAMES

1e klasse R

ie

Klasse

iv

- Hellas

Schutters
2e klasse 2b
Actief Hollandiaan

3e klasse 3b
ADO—Snelwiek

B—2
10—1
3—10

HEREN

2e klasse R 2a
Animo Snelwiék
Quintus Concordia
Aristos IJmond
2 klasse R 2b

--

.;,- ■■

"
Rq.TTF.RbAM.7UrD

—

HET OOSTEN

-

' '

(Van onze dammedewerker)
De eerste
ROTTERDAM
ronde van- de damcompetitie
leverde bij de heren geen ver-

scheidende tientallen weer aan de

wedstrijdsfeer moeten wennen.
De in reclameshirt gestoken
kampioensploeg van RDG won
moeiteloos met 14—6 van het
pas gepromoveerde Constant uit

—

en hoofdnummer van het zwaar

Rotterdam. De aan. bord vier
„ondergedoken" Ton Sijbrands
opende de score tegen Van
Gaans.

Het Oosten ging goed van
start tegen het Amsterdamse

HSD: 14—6.

Twentes eerste won de uittegen Huizen met
12—8. De Nederlandse kampioen
Harm Wiersma, die weer in
Leeuwarden terug is, verloor
daarbij van Rozenburg.
Papendrecht leed> in Amsterdam een 13—7-nederlaag tegen
VAD. Groningen bleef met 14—6
de meerdere van Almelo.
In de nationale hoofdklasse
waren de resultaten: groep 1:
VAD 2 Leiden 14—6; Ons Genoegen Utrecht—NOAD 12—8;
12—8;
Umuiden—Excelsior
Monster—De Oldenhoven 18—2;
groep 2: Ons Genoegen 2 Utrecht
—Philips 15—5; Het Oosten—
HSD 14—6; Dordrecht—Bennekom 11—9; Drachten—Huissen

,

De landenwedstrijd was voor
West-Duitsland. Groot-Brittannië werd tweede, Nederland derde. Het springconcours a I'Americaine, leverde Hartwig Steenken de zege op met Jan Maathuis als goede tweede. Rob Eras
sprong als derde eveneens in het
voorste gelid. De Engelsen Smith
en Saywell eisten het internationale springconcours voor equipes
voor zich op. Een Nederlands
succesje was weggelegd bij het
springconcours „Speel uw Spel",
met Johan Heins als winnaar. De
Belg Thierry Storme eindigde
als tweede voor. Jan Maathuis.

—"

rassingen op. Wel bleek dat ver-

ST.
MICHIELGESTEL
Kees Klomp uit Rotterdam
stuurde zondag zijn Kreidler in
een NMB-wegrace op'het boch-'
tige circuit in het Brabantse St.
Michielgestel naar een tweede
plaats in de nationale 50cc-klasse
achter Jan Welvaart uit Engelen.
De Roterdammer Rob van Zanwerd in de 250cc-klasse op
Yamaha zesde.

beproefde CHIO, was voor Hendrik Snoek, in tegenstelling tot
zijn rasechte Nederlandse naam,
een vertegenwoordiger van de
Westduitse school. Hij was de
enige
die het parcours in de
barrage foutloos overmeesterde.

■

TEL-"010-ftl«BJ

GOEDE START

Klomp tweede

De Grote
ROTTERDAM
Prijs van Europa, ene wel wat
weidse benaming voor het slot-

IN VOORRAAD..

■--.',

werd na drie overtreden terecht
uit de strijd genomen. ~
Een dolgelukkige Jan van Dooyeweerd
met Eland in de kampioenskrans
repte naderhand
ook over het uitblijven van het
duel met Henri B. En J. Wagenaar: „Geen gelijke strijd- Henri trapte er al in de eerste bocht
een ijzer af. Ja,'dan kom je er
natuurlijk niet-" ,

"—=

-

\ VENSTERGLAS %s%£

GLAS N.V: 7
'■: 'p BREDER
HILLEDIJK.IOSQ,-:,-.».

-'

—

,"

-'

Henri Buitenzorg, leverden op
een bomvol Duindigt, niet de
strijd waar zo reikhalzend naar
was uitgezien. Henri Buitenzorg,
grote favoriet en titelhouder,

wedstrijd

.'

10—10.

Lubbers/Notten
verspelen titel

ü

PLAKT BETER

-- --

Achilles Ookmeer
Actief Amersfoort
RHC HVL i.Vfitt*«
UD Meeuwen
3e klasse R 3c
Wilton Hollandiaan
Hermes 2 MOK
Schutters Roda

7—6
6—5
13—10
14—12

- -- - -- ----- -- -- --

II

BRANDT BETER

:Falkirk—Airdrie

Hearts—Dumbarton
Motherwell—Kilmarnock
Partiok—Arbroath

Afd. 1e klasse
Dynamo 14—7
Schutters 2
Vu-es 2 Unitas 3—6.
Afd. 2e klasse A:
Hoogvliet Snelwiek 2
4—12
Actief 3 Spartaan 2
21—7
Afd. 2e klasse B:
2
Actief
2
10—8
Hollandiaan
Snelwiek 3 Vires 3
14—6
Afd. 3e klasse A
Dynamo
Holland 3—
2
10—2
12—s
Achilles Meeuwen 4
10—3
DWS 4 Unitas 2
Afd 3e klasse B
,24—11
Achilles 2 Indus
4—7
Unitas 3 MOK 2
HEREN EREDIVISIE
Levi's Flam. EBBC
122—76
Raak Punch—B. Stars
98—88
Transol RZ Donar
92—72
"'-"■'„■':'■ 64—92
ASVU Fiat St.
Racing Agon Lions
56—102
DED Cardinals
75—58
DAMES EREDIVISIE
Transol RZ Fiat Stars 46—88
51—53
Amstelv White Stars
AMVJ Wilskracht
58—52

14—12
11—13
8—7

808

.,

'

29—70

DISTRIKT ROTTERDAM
Heren 1e klas
Silvertonw L. Hoogvl. 61—33
Binnenland Dragons
43—61
Reserve Heren
le klas
Frlsol 2 Frisol 3
50—43
Silver L. 2 Silver L. ï 22—32
Transol 1 Transol 3
74—30
BEKERUITSLAGEN
Frisol R BredaPioniers 80—51
Arrows Us
69—75
TAFELTENNIS
HEREN

EREKLASSE
Delt. L. I— Delt. L. II
Maasbree—De Treffers
JCV—TSF

10—0
6—4

I

IHJJHIJ

1

__j

Iduna—TSF II
B:

-

J__VJ_il__J7l,_loiJ

,

Valk.b./AMVJ—Vict.'ss

NOAD—Maasbree.
Scylla ll—St Aloysius
DAMES

6—4
7—3
10—0

7—3
5—5

EREKLASSE
St. Vooruit—Avanti/TOGB 7—3
Belcrum-Tempo T.
,0-10
BUITENL.

voetbal

-

W-DUITSLAND:
RW oberhausen—Bayern
E. Frankfurt—HSV
Hertha—Fortuna Ddf
Borussia Mgb—Duisburg.
E. Braunschwelg—Bochum

O—S
2—l
2—3
4—3
o—2
Wuppertal—Kaiserslautern 2—o
Werder—Kickers
o—o
Schalke—Hannover
3—l
,' ■. 3 l
Stuttgart—Köln
r

.

ENGELAND:.
Arsenal—Llverpool
Coventry—Newcastle
Crystal Pal—West Brom
Derby—Birmingham
Everton—Southampton,
Ipswich—Stoke
Leeds—Leicestef
Manch. City—Tottenham
Sheffield Un—Chelsea
West Ham—Norwieh
Wolves—Manch. United
__JU„i\_

SCHOTLAND:
Aberdeen—Johnstone

o—o

o—3
o—2
I—o
o—l
2—o
3—l
2—l
2—l
4—o
2—o

o—o

MASeOTTC
3x BETER

.,
.

9—l

2—l.

■

> v I—l
I—o
2—o
I—2

'

-

'-

.
..

Angers—Straatsburg

Metz—Lyon
Valenciennes—(Nantes

Bordeaux—Paris FC

■Sochaux—Nancy

Reinis—Bastia

Ajaccio--Sedan
St. Etienne—Nice
SPANJE:

1—0
1^1

'
■■■ ■
"
, s—o
' o—o

Red Star—iNimes

Zaragoza—Coruna

Burgos—Malaga

Las Palmas—Real Madrid

PORTUGAL

MontijO—CUF

2—2
1—1
Or—1

'-," 2—2
2—0
2—1
0—1-

.Granada—Valencia
Bareelona—Oviedo
Atl. Madrid—Betis
Gijan—Espanol
Castellon— Atl. Bilbao
Celta—Soeiedad

Boavista—Benfica
Guimaraes—Beiromar
U. de Cuimbra—Farense
Sporting—Tornar

"

Barreirense —Porto
Belenenses—Vitoria

.

J: NSU'7O/3—Unie.
GSS 3—Berkel 3
DVO'32/6—WIA 3
SDV 4—PPSC 5
K: GOZ 3—Lomb. 5
H'voetsl. 4—B'drecht 8 ";*--:
Rijnmond 4—TOGR 8
L: Capelle 10—Sunl. 5
HVO B—Energ. 8.4
DOS'32/4—CCO 2
Zwal. 9—Bolnes 4
M: Energ. B.S—NNPV 2
Egelantier B.4—WIA 4
Lombard. 7—SDV 5
N: Masc 4—Alexandr.'66/3
ZW s—Capelle 12
BVCB S—SDV 6
LSV'6I/2—Unicum 8

'

Reserve derde klas:

A: NBSW 4—ZBVH 4
SSS s—Goudsw.Boys 2
NSVV S—GOZ 4

,,

,I—l-

3—l
2—l,

I—4
o—l
2—2

I—l
o—l
I—3

o—l

I—o
4—o

o—o

3—2
I—2

6—2

s—o

I—o
3—o
I—9
7—l
3—2
I—l
o—2

'

■

.

D. ROTTERDAM ZONDAG:
Eerst klas:
Alex '66—ODI
Groen W.—Aeolus

o—2

I—3
4—2
2—6
2—o
I—l2
14—1
5—2
I—4.
2—l
o—2,

..'

-,■

.

-

■

■

Hemen. 4—SNS 2 ,' I—2
B: Zuidl. 6—Rhoon 3
I—l
Smitsh. 3—Rozenb. 6
I—o
O. Maas 3—DOTO 5
3—l
C: GOZ s—Herk. 3
I—7
SNS 3—Zinkw. 8.2
s.n.o.
SHO 7—NSVV 6
I—3
Piershil 3—NTVV 3
2—5
D: Satell. 4—Clon 3
4—2
Vlaard. 6--MVV27/6
I—3
3—3
Zwaluw. 10—HBSS 7
4
E: H'mand. 3-Alex
I—s
H'gersb. 4—Gr. Wit 5
2—l
Berkel 4—Zwerv. 8
\i I—2
F: MVV'P.7/7—HBSS 8
4—l
HVO 9—Zwal. 11
'I—l
G: L'bard. B—Hermand. 4 o—3
Onit 2—DOS'32/6
3_l
Gr. Wit 6--BVCB 6 '."■''. 2—l
Energ. B.6—H'gersb. 5
2—7
H: HBSS 9—MW'27/8
2—o
, o—l
Satell. 6—Zwal. 12
2
Sunl. 6—Vlaard. 8
3—3
PPSC 6—HVO 10
3—l
, o—2
I: VVOR S—SRA 2
Berkel S—DOS'32/7
s—l,I—4J: DVO'32/B—Zwal. 13
Cion 4—HBSS 102—3
K: ZW 6—RVVH 9
6—2
10—0
SHO B—DOTO 6
Spijken. 6—Nelson 2
2—2.
Li NBSW s—Egel.t. B. 6 Uitg.
RSM 4—Rozenb. 8
3—2
Zuiderp. 4—Zwerv. 9
2—l.
Bolnes S—TOGR 9
5—2
m: Zw: wit'2B/10—Rijnm. 6 o—6
TOGR 10—RVVH 11
3—2
NBSW 6—SHO 9
2—2
4—Spijken.
O. Maas
7
B—3
N: HVO 11—Sunl. 8
2—l
Zwal. 4—Cion 5
o—2

.-.

O: Energie B.7—Gr. Wit 7 2—3
Berkel 6—DOS'32/8
2—1
P: RVVH 12—Zwerv. 11
2—2
B'drecht 9—Zw. W.'28/ll
3—5
MFB 3—DOTO 7
3—4
Q: Goudsw.B. 3—Heinen. 5 2—1
Herk. 4—OFB 3 ■-"»■
-1—4
Zinkw. B. 3—SSS 6
0—3
Puttersh. 3—ZBVH 5
3—2
3—Rijnm.
R: Melis.
7
3—1
Spijken. 8—Rozenb. 9
5—2
Botlek 5—Stellend. 3
4—3
Zuidl. 7—WFB 3
1—7
S: VVK3-MVV9
1—6
GTB 5-Exc.M 12
3—2
GSS 5—Satell. 8
5—3
T: NSVV 7—SSS 7
2—4
Egel. B.7—SHO 10
4—2
RSM 5—B'dr. 10
1—3
Piersh. 4—Smitsh. 5
.". 1—2
U: Unicum 10—HVO 13
2—1
VVOR 6—H'gersb. 8
Hb. n.o.
Energ. B.10—Zwal. 16
Zw n.o.
-,' 2—2
DVO'32/10—VId. 11
V: Lomb. 9—Botl. 6
3—5
Bolnes 6—RVVH 13
3—4
O. Maas 5—Rhoon 4
5—2
W: Oldi 3—WOH 2
0—30
CCO 3—Gr. Wit 8
1—0
VVOR 7—DOS'32/9
4—2
X: SSV 2—H'voetSl. 5
6—3
Stellend. 4—DES'67/3
4—2
Spijken. 9—Rozenb. 10
6—8
WFB 4—Rockanje 4
1—3
V: VVHR 3—CCO 4
5—1
GGK 3—Onit 5
Onit n.o.
z: Masc 6—Zuid.p. 5
1—2
NNPV 3—BVCB 7
4—3
SDV 7—L'bard. 30
4—3
Veronica 3—Capelle 13
3—2
ZA: WHR 4—Alex.'66/6
4—4'
GSV Sero 3—Veron. 4
-5—1
Nelson 3—Zwerv. 12
2—6
NRC 2—Capelle 14
3—0
ZB: Rozenb. 11—Rijnm. 8
1—1
Hoogvl. 6—o. Maas 6
8—0
Zw. Wit'28/12—TOGR 12
T2—1
ZC: Rijnm. 9—SVDBR 3
0—4
Zwerv. 14—SRA 3
1—3
Unicum 11-Lomb. 12
1—1
RVVH 15—Berkel 7
18—2

■

'

'

0—3
1—5

B: Metro—SVDP

1—3

C: Hekel.—NRC
ï—1
Zuiderst.—DOZ
2—1 gest.
Tweede klas:
A: Blijd.—Sagu B
4—3
Harvards—WOH
1—2
St.Lod.—DRZ
0—1
B: Eureka—RVVB
2—3
Schied. B—Meeuwenpl.
2—0
Noordrkwrt—Zw. Wit
6—1
C: Indus—Dllett. >"■',.
0—3
Nestoro—AVS
3—2
Hoogvl.—DDC
4—4
Derde klas:
A: Kreekb.—SVJ
s.n.o.
Wico—OHVV
I—o
Roga—Vict.
C:
Vitc. n.o.

.,.
-

Reserve eerste klas:
A: H. DVS 3—Nept
4
I—2
C: Slikkerv. 3—H. DVS 5
2—3
D: Xerxes S—DCV 4
5—2
Feyen. B—Sparta 8
4—3
E: Exc. '20 3—Transv. 3
I—l
Sparta 9—Slikkerv. 4
: I—6
F: Hion 2—LMO 2
"4—l
G: 't Noord. 3—EDS 4
o—4
Slikkerv. 5 CXC 4
7—o
H: EDS s—Progress 2
.o—4
SCR s—St.Volh. 3
I—4
I: Croosw. 2—Flakkee 3'
7—l
SFC 2—EDS 6 ""■ '"■
2—l
J: Bolnes 2—Zuiderst. 2
2—o
Eurosp. 3—Voorw. 3
2—3
ODI 2—Schiedam 4
o—o
I—l
Dilett. 2—PFC 2
K: NRC 2—SCO 2
2—2
L: Nado V 2—Siod 2
2—2
M: Bloemf. 3—St.Hoog. 2
o—l
N: Gr. Witt. B—USC 2
,' 5—4
Pechv. 2—Dilett. 3
2—4
O: Dlrksl. 2—Zw.Wlt 2
2—2
Meeuwenpl. 2—Blijd. 2
I—l
Res. tweede klas:
a: Xerxes 6—Fort. 5
5.n.6.
Feyen. 9—Exc. 6
3—2
Sparta 10—Transv.
3—4
B: Exc. 7—Coal 6
2—4
Schiebr. 3—SMV 3
o—l
E: DCV 6—DRL 6
6—l
F: Flakkee 4—DHS 4
2—o

'

..

,
"
■
'"

-~-

■

'

ERBACH
Rikus Lubbers en
Bart Notten zijn er gisteren In
Erbach niet in geslaagd hun Europese motorcrosstitel in de zijspanklasse te prolongeren. Het
Nederlandse duo won weliswaar
de tiende en laatste manche van
de wedstrijdenreeks, maar de
Zwitser Robert Grogg hield net
een punt over van zijn voorsprong. Hij en zijn maat werden de nieuwe kampioenen, Rikus en Bart behaalden het zilver.

B| BORN 877

■

..: o—i'

Beerschot—Luik ■. 3—2
'Mechelen—Beringen * '■■ \ 1—1
' 2—3
Lierse—Anderlecht
1—1
Crossihg—Racing
FC Brugge—Antwerp
2—1
Diest—Berchem
0—1
Standard—St. Truiden
1—0
Union—Cercle Brugge
1—1
FRANKRIJK:
MarseMle—Rennes
3—0

I—9

PROMOTIE EREKLASSE
A Irene—St. Ho./TSB

.

.

BELGIË:

Roda WIK
3—2
Dynamo
Oliveo
5—3
Afd 2e klas
2
Spartaan
Wilton
2 5—2;
Achilles Snelwiek 2
9—2
ADO 2 Vires 2
2—B
Afd. 3e klas
Hollandiaan 2 Roda 2
o—6
ADO 3 Oliveo 2
B—6
Schutters 2 Unitas
5—6

D_D

''
*,

,'Celtic—'Hangers

'Dundee Un—ODundee FC
East Fife—Hiibemian

4—5
12—13
7—7

Afdeling Rotterdam
DAMES
Afd. 1e klas

_11

-

WASSENAAR
Het. verwachtte gevecht bleef uit. Neerlands beste paarden,' Eland en

-

'

Duitser
Snoek
laatste
CHIOwinnaar

HEREN

Res. eerste klas:

Energ.B.

4—o
l—l
o—l
Katw 2—Quick B 2
Die Hag 2-"s-Gravenz 2
2—o
CSVD 2—H'dam 2
l—l
Res. tweede klas:
o—4
A: Ter Leede 2—Unie 2
o—2
Noordw 2—Sportv'3s
Maasd 2—Quick B 3
4—l.
Zwal VL2—EXC M 2
I—l
ARC 2—Rijsb B 2
I—2
B: De Zwerv 2—PPSC 2
3—2
2—Zuidl
B'drecht
2
I—l
Excels P 2—NSVV 2
3—o
HBSS 2—Vlaard 2
o—l
Zw Wit'2B/2—Koz B 2
I—l
2—Capel
2
2—o
SSS
Res.' derde klas:
A: Monster 2—JAC 2
o—o
3—2
Excels M 3—De Lier 2
Sept Alt 2—Katw 3
\i I—l',
2—o
DUNO 2—LOOSd 2
B: Die HAghe 3—Jod B Z 3—o
MVV'27/2—CSVD 4
4—l
HVO 2—ZW W'2B/3
S.n.O.
Hazersw B .2—Scheven 2 '■ 2—l
C: Capel 4—HVO 3
2—l
Jod B 3—De Zwerv 2
o—2
Unie 3—Zwal VI 3
I—3
Rozenb 3—Spirit 2
o—o
D: VVGZ 2—Gr Lindt 2
I—o
Gr Amm 2—TOGR 2
5—2
■■""-.'
SHO 3—RVVH 3
2—o
ZBVH 2—NW Lekkerl 2
2—2
E: Nw Lekkerl 3—Rod B 2 I—s
H'veld 2—Haalt 2
.2—l
SSC'SS/2—Nlvo Sp 2 ! 2—o
Gr Lindt 3—De Zw 3
3—o
Zaterdagvoetbal Afd. Rotterdam
A: Goudsw.Boys—NTW,

o—1

Barendr. 5—ZW 3
F: BVCB 3—Hellev. 2 !
Oude Maas 2—Smitsh. 2
Gr. Wit 3—Bolnes3

2—3

Rijsoord 2—DOTO 2
RVVH 2—Spijken 2

6—3
1—1

2
Zwervers 4—HVO 5

o—3
o—3

Zwammerd—Sportv'3s

Tweede klas:
Ai Nelson—Rockan,
Smitshoek—VDL

DOS'32/2—Egelant.

2—2

Duinoord—Oestg

I—o
o—l

■

s—l
o—3

Scheven—SVOW
Schoonh—TSß
B: Hermand-Unie

Maluku—Botlek
Satelliet—NSU .'7O

.

I—o
I—s
I—o

——

:

((AeraOvhao(((lanekv

ROLT BETER

Spijken. 3—Zwervers 3
PPSC 3—Barendrecht 3
SSS 3—NSVV 3
Hoogvliet 2—HBSS 3
4—0
B: Excel.M4—SHO 4
1—2
Hilleg. 2—Voorne 2
5—1
.Unicum 4—HBSS 4
,4—1
4—3
RVVH 14—Spijken. 4
Zwaluw. 4—Heinen. 2 < 1—o
C: Lomb 2—Z. W. '26/5 6—3
SHO 5—Rijnmond 2
2—1
ZW 2—Barendr. 4
2—2
Bolnes 2—Botlek 2
0—0
D: NTVV 2—Unicum 5
1—4
Gr.Wit 2—Stellend. 2
3—1'
SDV 2—HVO 4
2—1
E: DVO'32/2—Sunllght 2
1—0
Zwart Wit'28/6—BVCB 2
1—3
2
NBSVV 2—Satell.
2—1

2—2
3—2
2—o

-

1. Nelleke

iI

'

DBGC—GGK
MFB—GSV Sero
B: Oldi—Zinkw.B.
GVMD—Alexandr.'66
Flakkee—Masc ■■,

I—o
I—o

DERDE KLAS
A: Koudek—PPSC
's-Gravenz—DUNO
i

dames:

Leen

—

Derde klas:
A: NNPV—VVHR
Veronica—SVDBR

I—l

CSVD—Rijsoord

B: Spirit—ExcelsP

I—o
2—o
2—l

; ' I—4,

ZCFC—NDSM
Gelnoord—ASWH

JAC—Maasdijk
Rozenburg—Loosd

3—o
2—3

3—3

Excels.M—Spijken
Witzw—SSC'ss

slag

Zuiderp,—Berkel
DOS'32—GOZ
GSS—Herkingen
B: Egelant.—Groen Wit
Hellev.—Oude Maas
DES'67—DVO'32
W1A—WGTB
BVCB—I>uttershoek

I—o

C: SVV 3—Emma 2
Feijen 4—Herm DVS 2
ODS 2—Papendr 2

D: LenlgStn3—FortVl3
ODB2—Hollandiaan2
VFC 4—Schiebr 2
VUC3—BEC2
F: Schied2—Leonidz

Scheven—Len en Sn

2—2
I—l
4—l
I—l
9—o

,

TWEEDE KLAS
A: RVVH—ZwaI. VI

A:Naaldw—DEVJO
Hoekse B—DSVP

2—o
o—2
I—l

.

Uss. vogels—DOVO
WHC—Huizen

o—l
I—4

LFC2—Kranenb2
B: QuiekSt2—ADS2

o—l

HOV—Leerd Sp.

B: Velo 2—Slikk 2

SVDB—Spakenb
Nunspeet—VVOG

o—s
s-:o

o—o

Lugdun2—RAVA2

I—l

B: Slikv-Spart'2o

Gouda 2—Xerxes 2
Leerd 2—DCV 2
UVS 2—Fijen 3
CVV 2—Spart 3
Excels 3—RVC 2
Res. tweede klas
A: GSV 2—Postd 2
Bl.Zw. 2—DHC 2
Wass 2—UVS 3
Roodenb 2—Lenig 2
ADO 3—ONA 2

De Zwerv—T Leede
B:Harkemß—ACV

VVGZ—Hoogvliet
Ameide—SSS
Zwerv—GrooteL

o—2

digd.

Scheepstra in. Het werd 3—3 en
zelfs 3—4, maar toen kreeg
Sperwers overwicht. Bij de rust
was de stand door treffers van
Elly Dekker en Han de Ruiter
5—4, waarna doeltreffende schoten van Ries Wiltenburg en Aad
Blok-de strijd-beslisten: 7—4.
Het werd tenslotte 9—6. In deze
afdeling leidt BEP met vijf punten voor Spangen, dat vrij was,
met vier punten.

SPORTUITSLAGEN
.

—

ROTTERDAM
Het 25-jarig
bestaan van de Rotterdamse
Zwem- en Polo Club (RZPC)
is in Bad West gevierd met een
jubileumzwemtoernooi.
Vooral
in poule A waren enkele gerenomeerde clubs vertegenwoor-

Pors 1.07.6.

Ipswich en Leeds het leidende
trio. Everton raakte de alleenop
heerschappij kwijt door
de
eigen terrein nog wel
eerste nederlaag tegen Southampton. Het was weer een
zwarte dag voor Frank O'Farrells Manchester- TJnited dat
bij de Wolves zijn vijfde competitienederlaag leed, tot nu
toe slechts vier punten behaalde uit gelijke spelen "en
nog zonder één overwinning
de laatste plaats inneemt.
Een heel wat beter weekeinde
beleefde Bayerns Bomber
Gerd Muller, die met zijn
ploeg de tiende Bundesligacompetitie startte met een
s—o zege in Oberhausen op
Rot Weiss. Muller maakte drie
„Tore" en verdiende daarmee een premie van duizend
gulden die een zondagsblad
had uitgeloofd.

machteloos

(Van onze sportredactie)

vrije

In ,1B startte Sperwers hoopgevend door Groen Geel naar
een gedecideerde 9—6 nederlaag
te spelen. Het was een snelle,
wat vinnige partij. Rob v. Zuyen
en Elly Dekker openden de score
(2—o) en na 2—2. schoot Roelie

;;''".
Engeland
vormen Everton,
In
Fèvre.',

Zwemfeest van
25-jarig RZPC

'

Krans voor
Eland
,
—
,
-.

op Antwerp. De doelpunten'
kwamen van De Vrindt en Le

Barth

Van Binst merkte namelijk niet
dat Barth zijn doel was uitgekomen om een voorzet te onderscheppen en speelde in goed
vertrouwen zijwaarts terug op
het doel. Deze gedachtenstoornis was voldoende voor Anderlechts nederlaag.
Na drie wedstrijden is alleen
Standard nog zonder ook maar
één wedstrijdpunt verlies.
Zonder de geblesseerden Piot,
Van Moer en Musovic wonnen
de „rouges" met I—o van St.
Truiden. FC Brugge is op één
puntje tweede na de 2—l zege

—

terrein- en

moment. In de uitwedstrijd tegen de Lierse
Sport Klub leek de Brusselse
kampioen met een gelijkspel
(1—1) huiswaarts te gaan,' totdat centrale verdediger Van
Binst een fatale vergissing beging.

(Van onze korfbalmedewerker)

Onder moeilijke

-

zon triest

ROTTERDAM
In de overgangsklasse C van de korfbalcompetitie blijven de Rotterdammers het goed doen. Het
Zuiden rekende na harde strijd in Eindhoven af met DETO
(8—3) en Trekvogels slaagde er in het sterke PKC een 3—2-nederlaag te bezorgen. Het Zuiden gaat nog steeds ongeslagen aan kop, terwijl de vogels goed blijven volgen.

door Die Haghe
(Van

'

- -

—

Er zijn maar
ROTTERDAM
weinig momenten in de carrière van Leen Barth geweest
dat hij werkeloos machteloos
was. Dit ; weekeinde' beleefde
de doelman van Andcrlecht.

H: Eurosp. 4—Leon. 7

'"'

4—2

■

Poort. 4—Leon. 7
:'■■- 6—l'
Nieuwenh. 3—VFC 5
I—l
I: DOK 2—RFC 7
5—3
EDS 7—Transv. 6
5—2
Ursus 3—Xerxes 9
s.n.o.
J: DOK 3—EDS 8
s—o
'tNoord. 4—Xerxes 10
o—l
K: Croosw. 3—Belved. 4
4—4
L: Nado V 3—Germ. 3
2—2
SVDP 2—Gr. W. 4
4—3
M. Aeolus 3—SVDP 3
3—4
N: FSV Pr. s—Zuiderst. 3
3—l
ODI.4—AVO/ZVC 2
o—9
O: DRZ 3—WF 2
2—2
"
P: RDM—St. Lod. 3
I—l
R: Alex.'66 2—St.Lod. 4
6—o
Nieuwenh. 4—HVV 2
3—3
Reserve derde klas:
9—Feyen.
10
Exc,
A:
f 2—l
B: Sparta.'2o B—RFC 9
o—2
F: Fios -3—Coal 8.
:. .o—l

-

- ...

''"
:

Slikkrv..6—Holl.

'
'' ■

7

17—1

4—3
G: LMO 4—VDL 6
St.Volh.;6—EDS. 9
o—2
H: VFC 7—Transv. 7--'~J: Hilleg. 6—DRL 9
9—2
.','■ °— s
Slikkrv. B—LMO 5
I—3
M: Demos 3—Siod 3 ~
DZB 3—Belved. 5
'.""""
7—l
P: Alex.'66 4—SCO 4 " ,- . .2—7
2—2
R: PFC 4—Hekel. 3
2—2
S: Vict. 3—Metro 3
U: Meeuwenpl 4—Swift B. 3
I—o
V: Hoogvl. 4—Nado V. 7
4—l
W: SVDP 4—St.Lod. 5
3—2
4—Aeolus
6
5—2
Nest.

:

-

'

Reserve vierde klas:
A: H. DVS 9—Xerxes 11
4—4
8—1
HOV 9—Overm. 9
0—10
B: DCL 8—Sparta.'20/32
12
13—0
xerxes 12—CVV
C: HOV 11—DCL 9
16—0
0—1
D: Xerxes 14—EDS 11
0—6
E: Hillesl. 6—Hion 6
Xerxes 35—TOGB 10
2—2
F: Xerxes 16—DHZ 9
1—1
0—1
G: Xerxes 17—Exc. 12
H: LMO 9—SMV 6
1—8
I: WCR 4—Slikkerv. 10
0—4
K: NRC 6—AVS 4
1—4
20—1
L: DZB 5—SVDPW 5
N: Zuiderst. 9—GLZ 6
5—0
Eurosp. 7—St.Lod. 6
1—4
BOlnes 6—NRC 7
'2—0
O: VFC 9—Dillett. 5
1—4
EDS 12—Hellev.sl. 5
1—8
P: PFC 5—DOK 5
4—1
Nieuwenh. 5—HWD 7
5—0
2—5
Q: Mart. 5—Alex.'66.5
S: Eureka 8—FCN'66 3
0—2
Pants.b. 3—OHVV 3
3—3
T: Pants. b. 4—FCN'66 4 2—2
Hooger
V: NRC 8—St.
4
1—4
V: FCN'66 5—Martin. 6
2—1
W: Siod 5—SVDPPW 7
2—9
X: Pants. b 5—RVVB 4
3—3
Groen W. 7—RVVB 4
4—1
IJ: St.Lod. 8—Alb. 3
0—1
Dilett. 6—Pechv. 5
1—5

■ ,

-

"

.

■

—

Z: FCN'66/6—Vierp 4 2—0

za:

Siod 6

Gr

w. 8—Ursus

3 3
ZB: DDC 4—Varken. 7
ZE: Martin. 7—Metro 5Eurosp.—Excels.'20

Damesvoetbal:

-

Satell.-BVCB
Zw. W.'28 1—Sunl. 1
WFB—Stellend.
ZBVH—GOZ

'

5

1—1
.5—1
2—1

0—0

4—1
1—l

Rockanje—Rijnmond

0—1

Hockey

Eerste klasse
Westen

Laren—BOHC
Gooische—Kiev
SCHC—HBS
HGC—A'dam

Heren
Promotie klasse
A. HDM—Kamel
H'berg—Gooische
B. PoIIUS—TOGO

Be Fair—DSHC
A'foort—HlC
Tweede klasse
Tweede klasse
Te Werve—Riisw.
Rapid—Gr

Geel

i

-

'"

Korfbal
Hoofdklasse

.I—l
2—l
2—o

LUTO—Die Haghe
Rapid—Danaid.

7—9

7—7

Eibern—Westerkw
Deetos—BI Wit

8—6
4—9
11—11

Rohda—Archip
Overgangsklasse
B) Koog Z—Ready

5—4

11—9
4—5

HICV—Samos
Kinderd—Pernix
Vieus O—ZKV
'O DETO—H Zuiden
Trekv—.PKC (16/9)
Pams—PSV
Rust R—O. Arnhem

7—6

.

3—8
3—2

4—8

2—3

Res. Hoofdklasse
LUTO 2—H. Zuiden 2■ 9—9
PSV 2—Dnat 2
5—5
Eibern. 2—Allen W 2
5—5
Deetos 2—Bl. Wit 2
2—B
2—Archip
Rohda
2
7—5
A)

Eerste klasse
A) Fluks—DTV

5—7
B—4
7—7
3—5
9—6
4—4
n.g.
13—1
5—6
B—4

Swift—Regenb

KNlS—Allen W
Rozenb—A'foort
B) Sperw—Gr. Geel
ZKC—OKV
DEVD—Zuiderkw.
BEP—Algemene
C) O. EiI.—DSV
Swift CM)—Vr'schaar
Excesl—KVS
VES—OVVO

.
/

-~-■

Tweede klasse
A) HKC—Animo
ADO—R'dam-Z
itvvcuc

5—7

ni4sae

.

Bolnes—Tjoba

DES—Quick

ELKV—Kwiek
C) Terh—Eureka

-

BKC—Olymp
Gymnas—OSCß

HSV—Albatros
Derde klasse
A) T. Donak—Koag
ALO—Hou St
Dubbel Z—Schied
Hoogvl—Wion
TOV—Unicum

4—4

6—i

2—6
3—7

2—2

.

Derde klasse
nirtasr

Juliana—DKV
81. Wit '51—Velox
/
HPV—Vlaard
Overk—Zwervers
C) Fiks—TOP

s—B
7—9
2—4
4—6
4—3
3—4
t.a.
o—3
9—6
I—2

■

Nieuwérk—SEV

Or. Nassau—Snel

Or. Wit—Valto
D) Fluks—ODO
Jodan B—Tempo
RWR—Velocitas

'

4—5

4—4
t.a.
6—6
9—6
6—6

\

B)

7—6
6—2

.-- 6—B

'■.
,

THOR—VEO
Phoenix—Cresc
Achilles—Merwie

B)

ïH'iut'

n.g.

gest.

6—l
7—l
7—3
t.a.

<M)

Korfbal

Afdeling Rotterdam

4—0
3—0

AVS—Lombard.

Dames

4—3

B." strawb—Kraaien
Voord—Eechtr
Qui Vdev—HßS
Alliance—Soest

2-»
I—l

2—o
o—l

Eerste klasse

A)

Bermen—Weidevog
Charlois—Hesco
B) Kwiek—DlO

"

81. Wit—Olympia
Res. Eerste klasse
' t.a.
A) Uni 2—OSCR 2
t.a.
HPV 2—Overk. 2■. .Sperw s—Eozenb 3
4—5
Trekvog 3—Sperw 4
't.a.
t.a,
B) Schiedam 2—Or Nass 3
Vitesse 2—Nleuwerk 2 '. '■' 5—4
RWR 2—Thor 2
5—2
8-«
NIO 2—ODI 2

"'

Tweede klasse

A) Succes 3—Velox
Spart 2—Schled

3—o
2—2

o—s

5—2
o—3
o—2
2—2

-

Watersch—Kapellen

5—4
4—l
B—o
6—4
n.g.
2—B

»

.
2

USV—Bermen 2
T. Donck 2—Wlon 4
Hesco 2—Charlois 2
Zuiden s—Vlaard 3
Actief 2—o. Huis 4
T_Gouw—Wion 3
C) jodan B 3—Reeuwijk
Koag 3—Kwiek 2
Usselv—Kapellen 2 '-.
D) DIO 2—NIO 3
Spirit—Watersch 2 ;

B)

:

I—7
13—1
3—5
6—4
4—B

,

t.a.
10—2
14—3
3—(

3—l
9—5
t.a.
10—0

V
**
.£

FAMILIEBERICHTEN

WEER SCHERPE

’

VIEESPRIJZEW

25 september. a.s. hopen mijn lieve ouders en 5
onze grootouders
T

£

|

T. NOTENBOOM

"

24
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■

J«B|M

J

C. NOTENBOOM-Faassen
S de dag te herdenken dat zij 65 jaar geleden in 8
2 het huwelijk zijn getreden.
¥
5
$
■'..'.., Hun dankbare dochter
e
.en kleinkinderen
ft
ff Rotterdam.

5

::..

§P'3oga_>*'o§öB»|D''ö*»ißeo_>3Dg^^
Na een geduldig gedragen lijden is heden
v_n ons heengegaan onze innig geliefde
moeder, behuwd-, en grootmoeder, zuster,
behuwdzuster en tante
MARINA POST
weduwe van Lodewijk Johannis de Wild
op de leeftijd van 66 jaar.

''

Uit aller naam:
J.M. de Wild

Rotterdam, 16 september 1972

Kerkwervesingel 51a

Condoleance- en rouwbezoek in de rouwkamer van het Zuiderziekenhuis, Groeneveld 15, Rotterdam: dinsdag van 15.00 tot
15.30 uur.
"'""':_*■■
De teraardebestelling zal plaatsvinden
woensdag 20 september a.s. op de Zuiderbegraafplaats, Slinge 50, Rotterdam-Zuid.
De dienst in aula op 'de begraafplaats begint om 14.45 uur. Vertrek van Kerkwervesingel 51a om 14.15 uur. "*.

Met droefheid geven wij U kennis dat he-.
den is overleden, mijn lieve, man, onze
goede zorgzame vader, behuwd- en grootvader/;-..-'"' "*"-■
PETRUS ADRIANUS TAVENIER
op de leeftijd van 66 jaar.
C. Tavenier-van Campen
kinderen en kleinkinderen.

mededelingen
van artsen

Rotterdam, 17 september 1972
Ogierssingel 217
7.7

TANDARTS

De teraardebestelling zal plaatsvinden
woensdag 20 september circa 12 uur op de
Zuiderbegraafplaats Slinge 50.
Vertrek vanaf het woonhuis te 11.30 uur.

Nieuw adres: Frederik
Hendrikstr. 52, Utrecht
Tel. 516301. >.:,.'

.

Meer

echtgenoot van Klazina de Jong,
in de leeftijd van 74 jaar

ï

vakantie
voor

Uit aller naam:
K. Hoejenbos-de Jong

geld

De teraardebestelling zal plaats vinden op
woensdag 20 september a.s. tussen 11.00 en
12.00 uur op de algemene begraafplaats te
Ammerstol.
-'■■ '■,"'■■'■"-.<'■.■*■*"?-■ *"?'","".'->,--,-:;-

Bel voor najaarsen winterprogramma

Tel. 010-147400

direktievan Het Vrije Volk CV. behoudt zich,

het recht voor advertenties eventueel zonder opgaaf
van redenen te weigeren.
Bovendien behoudt zij zi-h hetrecht voor brieven op
advertentiesniet af te geven indienzij daartoe gronden'aanwezig acht.
*..
Niet afgehaalde brieven worden een maand na ontvangst vernietigd.

MODIEUZE
STEUNKOUSEM V

:

ROTTERDAM

.

vraagt m. spoed

.

Uw mooie bontjas en
leuke japon komen echt
beter uit als U adertjes
of lelijke plekjes op Uw

benen steunt en camoufleert. U .-vindt.- de

""
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sortering, ien
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’

Speedboot met trailer met 50 pk
Mercury motor compl. ’2950,
Opel Kadett '65, kl. rood ’950, 2
Fiats 850 aug '71, rood en groen,
vanaf 3950, Ford Taunus 12 M
'67,kl. wit 1950, Volkwagen 1500
Kever, type '67, km.- st. 57.000, kl.
grijs 2250, Fiat 125 '68, kL blauw
’3500, Datsun 1600 de luxe '70,
km.st. 50.000 kl. rood 5500. Fiat
124 '67, km.st. 68.000, kl. groen

’
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’

’2500. Fiat

124, kl.'crème
1500 Variant
met nw. 'motor, kl. groen
Sunbeam Imp. 1970, kl.

’3900. V.W.
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DELFLAND

"
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bij voorkeur c.0.2
BANKWERKERS

■*'

’900.-.

’450.-.

ISOLATIE PLAATWERKERS

,

Indien u geïnteresseerd bent, belt dan of neemt kontakt op.me.t de heer Gommel.
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GARAGE
Bremstraat 9

Vcrl, Krommezandweg

Dubbeldam
TeL 61849-32401
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*,] ANWB-keuring mogelijk

FA. v.d. HEIDEN
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vens verzorgen wij plaat- en spuitwerk, reparaties en onze uitlatenservice.
Inruil, financiering

PLAATWERKERS
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Slip in zelfde dessin
en kleuren.
1
Maten 70/75.5.95
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Brabants bontruitje met
bloemmotiefjes.
In roze/wit, geel/wit,
marine/wit, zwart/
wit. Maten A 70/80 f
'en B 70/85.7.95

ka" 2 mnd. oud, Nieuwprijs
Nu slechts

. -- ,

f

.

1967

1850,
rood

’5500, Simca 1100 LS, 1970, 4
deurs, kl. crème ’4500. Opel Rekord Caravan 1965 met radio
650, Bagagewagentje, merk „er-

LASSERS

'

1969

’2950. Opel Kadett Special 1969.
kl. groen ’4200. Ford Cortina
1300 L 1968. kl. wit ’2850, Ford
Taunus 12 M, kl. grijs, 1967
1850. NSU Prinz, tye 110 1966,
km.st. 60.000. kl. wit 1750, Opel
Kadett, 4 deurs, kl. zilver metalic
1967 ’2850, Fiat 125 Special, dcc.
1970, kl. geel. Km.st. 60.000

zoekt voor de afdeling stalen schoorsteenbouw:
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Aanmelden na telefonische afspraak,
010
112413 en 142868 aan ons
adres v.d. Takstraat 7b.

- 5910.
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kledingstukken die u
W
:
zoveel
zorg
met
V
'7
uitkiest.
Geen wonder dat uw jkJ- I^KT<77 : 7 ~.
foundation dan ook
P&li
moet passen als een
r*
tweede huid. Perfekt en
'"
onmerkbaar korrigerend,
.
camouflerend. Zodat u
zich werkelijk vri]
,
\
'
'
*.
voelt. Gesteund door
het prettige gevoel
gezien te mogen
7w7? < -

biedt aan met 10.000km of 3 mnd,
garantie, auto's boven de 5.000,
6 mnd. garantie: Fprd Cortina '66
km. st 68.000, kleur grijs 1350,,,
VauxhallViva '69, kl. zilvermetalic
3500. Ford Cortina '66, kl. groen,
km.st. 70.000 1600. Daf 44 '70,
km.st. 40.000, kL groen 4250, Renault R 16 '69, kL rood ’4500.
Ford Zephyr 6, kl rood '67 1350,

Ervaring met boekhoudmachines en vaardigheid in het typen vereist.
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ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKER

N.V. Delfland, Afd. Schoorsteenbouw
Troelstraweg 3, Maassluis. Tel. 01899
,', 18.00 uur 015 26520.
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AUTOMOBIELBEDRIJF
FA. v.d. HEIDEN

BOOYCLEAN B.V.ROTTERDAM

N.V. Isolatie- en
Lierweg 65, De Lier,

'
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Ziekenfondsen.

voorraad, inkomende en uitgaande
goederen, etc. E.e.a. in rrauwe samenwerking met kantoor- en magazijnadministratie.

Handelmij.

*«S9ïIi777SIÉ»

Voorstraat 380,
Dordrecht
Tel. 34120
Leverancier voor alle

o.a. voor controle van de magazijn-

Sollicitaties na telefonische afspraak: 010
362666.
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advies door gediplomeerde deskundige bij

MEDEWERKER
:'"»'

-

lll§||É7

Uil IC i-loil*

Uw foundation is net
zon belangrijkdetailm

uw

Ammerstol, 16 september 1972.
Lekdijk 71A

.

vanuw warenhuis legt u

basisomeropuwbest

Heden overleed na een smartelijk stil gedragen lijden onze zeer zorgzame man, vader, groot-en overgrootvader. ;
*!,-.- 7
JANHOEJENBOS

\i|||

IJtJLi Met deVendolignafoundations

R. J. BUSKOP
PRAKTIJK
HERVAT

De overledene is opgebaard in de rouwkamer Goereesestraat 10. Bezoek aldaar dinsdagavond van 8.30 tot 9 uur.
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bh. 1/2 Fiber-fill*
ondercup, tailleband, Lycra
rug. In wit en naturel. B 80/95
en CBO/95.14.95
Lange

.-.-.

Bijpassende figuur-

Corrigerende .panty. Satijnen
acßTerpand, extra verstevigde
heup. In wit en naturel

Korselet. Invisinet cup.
Satijnen
achjerpand. In wit en
naturel. Maten B 80/95 en
CB5/95. 35.95
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