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Charles Lindbergh vliegt weer
doorWim Kroese
SEATTLE, maandag

Charles Lindbergh vliegt
weer over de Atlantische
Oceaan. De naam van de
grote Amerikaanse vliegpionier siert de neus van de
nieuwste Boeing 747 combinatie vracht-passagier-Jumbo van de KLM, die zaterdag
in Everett (Washington) door
de fabriek is overgedragen.
In een recordtijd van acht
uur veertien minuten vloog
de reus daarna over de pool
naar
8000 kilometer
—

—

Maden Etc. 41,—
Marokko D
695
Ntd-AUW 3,Nootw- Kt. 4.80
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Arte Haan en Neeskens

bedanken voor Oranje

migratieproject van zalm
wa»r de Grote Oceaan voor
de kust van ChiH, vliegt zelf
nooit, ofschoon Charles hem
hoogst persoonlijk vliegwijs
heeft gemaakt.
„Het is een hele eer voor
onze familie dat de KLM dit
vliegtuig naar mijn vader

heeft genoemd", sprak de
vriendelijke, zeer bescheiden zoon van de legendarische vlieger van de „Spirit
of SL-Louds. De KLM zal de
„Charles Lindbergh" op
hnnr Amerikaanse routes
gaan gebruiken.

Schiphol.
Daaraan vooraf ging echter de doopplechtigheid door
Jon Lindbergh, de 48-jarige
zoon van de overleden pionier, die zelf een heel andere
carrière heeft gezocht.
Jon Lindbergh, die op
het ogenblik bezig is met een

»^

tele

werpt
Jon Lindbergh
naam
de
champagne over
van zijn vader op KLM's
jongste Boeing 747. Rechts
van hem directieleden van
Boeing en topfunctionarissen van de KLM.
•

sport

AMSTERDAM, maandag
Arle Haan (Anderlecht)
en FC Barcelona-vedette
Johann Neeskens hebben
bedankt voor een plaats
in het Nederlands elftal,
volgende week woensdag
in de interland tegen
Oost-Duitsland. Beide internationals hebben een
controverse met bondscoach JanZwartkruis.
Haan is gepikeerd, omdat de bondscoach hem
voor de interland tegen
Zwitserland meedeelde,
dat de Anderlecht-spe ler
aan zijn laatste kans begon.
Neeskens knapte op
Oranje af nadat Zwartkruis liet doorschemeren,
dat hij in de toekomst
minder een beroep zou
doen op internationals in
buitenlandse
dienst.
Zwartkruis stond perplex
na de afzeggingen.

Rapport somber over komende 10 jaar

Philips:

gevar

banenin

20.000

Van onze economische redactie

Jacht op RAF-helper

Van onze correspondent
WINTERSWIJK, maandag
Het 0-jarige Duitse jongetje Andreas Tiemesen uit
Rhede is zaterdag om het leven gekomen toen bij werd
gegrepen door een auto bestuurd door mevrouw W. uit
Aalten. Het kind was op slag
dood. Op dezelfde weg werden zaterdag bij een frontale
autobotsing vijf personen
gewond.

Jongen schiet zich
met zelfgemaakt

door
Jaap Metz
en
Willem van Besouw

vuurwapen in borst
DEN HEI .DER, maandag
De 16-jarige scholier J. O.
uit Den Helder heeft zichzelf

!

KERKRADE, maandag

De Nederlandse politie
zoekt momenteel naarstig
naar een inwoner van Kerkrade, die de twee RAF-terroristen, die vorige week in
Kerkrade een Nederlandse
douanier doodschoten en

1

!

levensgezaterdagavond
vaarlijk verwond met een
tot vuurwapen omgebouwd
luchtdrukpistool. De jongen
zat op zijn kamer met het
wapen te spelen en schoot
zichzelf in de borst. Hierbij
werd het hart geraakt. Het
slachtoffer is direct naar het
ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam

1

twee van zijn collega's ern-

stig verwondden, heeft helpen ontvluchten.
De man, die in het verleden al eerder vanwege zijn
sympathie voor de Rote Armee Fraktion met de politie
en de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) in aanraking is geweest, is woensdag
kort voor de moordpartij in
de Nieuwstraat in Kerkrade

1

.

(advertenties)
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dat gespedliseerd is in het
opsporen van RAF-terroristen, zijn de daders van de
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den is zowel de Nederlandse
als de Westduitse politie er
niet in geslaagd de verblijfplaats van de man te ontdekken. Ook de twee RAF-terroristen zijn nog steeds spoorloos.
Volgens politiewoordvoerders moeten de twee RAFterroristen vanuit ons land
hulp hebben gehad om uit
handen van de grootscheepse politiemacht, die nog
steeds op hen jaagt, te blijven.
Volgens het Bundes Kri-

I
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Postbus 515, Delft
Telefoon 015-121384

(advertenties)
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HOUTINDUSTRIE

De politie van Schaesberg
heeft zaterdag een busje
met Duits kenteken aangehouden, omdat werd vermoed dat de beide nog gezochte terroristen van de
schietpartij in Kerkrade in
het voertuig zaten. Toen de
bestuurder van het busje
een stopteken van de politie
negeerde,
werden enkele
schoten gelost De man die
op de foto met zijn handel
tegen t busje staat werd
hierbij in zijn been getroffen. De inzittenden van hei
busje bleken niets met de
terroristen te maken te hebben.
•

,
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Zie verder pag. 3 kol. 8
Machinist onder trein
Van een onzer verslaggevers

UTRECHT, maandag

Treinmachinist P. C. Geel
(32) is gisterochtend op het
Centraal Station in Den
Haag zeer ernstig gewond
geraakt toen hij in een trein
wilde stappen. De trein reed
op dat moment net weg,
waardoor hij eronder viel.
Hij zal vermoedelijk een
arm moeten missen.

Dit staat in een rapport
van een speciale commissie
die door Philips is ingesteld
om het sociaal beleid tot 1991
te helpen bepalen. Dit rapport circuleert momenteel
onder een kleine honderd
hoge functionarissen van
Philips. Dezen moeten er
hun reactie op geven.
De Industriebond NW
spreekt in zijn bondsblad
WIK van een geheim rapport van de Directie Sociale
Zaken. De Industriebond benadrukt dat het 65 pagina's
tellende document geen beleidsafspraken bevat, maar

dat het door de directie intern wel ter discussie zal
worden gesteld.
Volgens een woordvoerder
van Philips zou de vakbondspublicatie diverse punten
uit hun verband nikken en
bevat het rapport een veelheid van uitspraken waarover intern bij Philips heel
uiteenlopend wordt gedacht.

Voorbehoud
De terugloop met 20.000
arbeidsplaatsen wordt vermeld met het voorbehoud
„dat het treden in nieuwe
marktgebieden een andere
ontwikkeling te zien kan geven". Bovendien is de verwachting gebaseerd op de

huidige gedragslijn van Philips, waarbij jaarlijks ongeveer de helft van het aantal
werknemers dat vrijwillig
ontslag neemt of met pensioen gaat (natuurlijk verloop), niet wordt vervangen.
De samenstellers van het

loon zich zal voortzetten en
dat de inkomensongelijkheid
daardoor binnen afzienbare
tijd zal zijn gehalveerd.
In het rapport wordt de

verwachting
uitgesproken
dat de vakbeweging over 10
jaar niet meer radicaal zal
zijn. „De bond zal een beleid
van kleine stapjes moeten
voeren". De „Philips-denk-

tank" gelooft ook dat door de
afnemende werkgelegenheid
de vakbonden betrokken
worden bij de internationale
concurrentie. „Zij zullen
moeten opkomen voor behoud van werkgelegenheid
in eigen land en dat kan de
internationale solidariteit in
verlegenheid brengen. Dit
effect zal vooral gaan spelen
als de Derde Wereld haai:
plaats op de internationale
markt gaat opeisen".
Het rapport beveelt verder
aan om de komende jaren
ervaring op te doen met onbetaald verlof, deelarbeid en
werktijdvarianten op plaatsen waar dat economisch
haalbaar is. Dit om in te spelen op de wens om inkomen
te ruilen vóór tijd en het beschikbare werk te verdelen.

een commentaar zegt

In
de Industriebond NW dat
het Philips-rapport de vakbeweging gelijk geeft in haar
twijfels aan het regeringsrecept dat „meer winst" voorschrijft als voorwaarde voor

Zie verder pag. 3 kol. 8
('advertenties)
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Moeder en kind
bij brand
omgekomen

Beginner*

vangt nu aan bl]

WIM VAN BEEK

Mnd-Oimd. 6.45 u. tot 161.
Wn«d. 8 u. tot 25 1.
Dondefd 8 u. tot 30 j.
STADH.KADE 160. tel. 799076.

Van onze Rotterdamse
redactie

BLEISWIJK, maandag
Bij een brand in een bungalow aan de Margrietlaan
in Bleiswijk zijn dit weekeinde de 42-jarige mevrouw
B. M. Maronier en haar 9-jarige dochter Yvette om het
leven gekomen.
De brand, die 's nachts
uitbrak, woedde in een
slaapkamer, waar beide
slachtoffers lagen te slapen.
De vrouw en het kind waren
als enigen in huis. Mevrouw
Maronier leefde gescheiden
van haar man.

I
r

H

Stadion In Amsterdam zal
dan namelijk het decor
vormen voor zijn afscheidsduel,
waarin
Bayern München de tegenstander is.
De ploeg zal in de loop
van vandaag in Amsterdam arriveren. De wedstrijd waarmee Johan
Cruyff officieel afscheid
neemt van zijn carrière
zal niet alleen op de TV
(tweede

net,

aanvang

20.15 uur) door miljoenen
mensen in
Nederland
worden bekeken, maar
ook in Oostenrijk, Frankrijk, Israél, Marokko, Algerije, Mexico en Brazilië
zal het duel rechtstreeks
worden uitgezonden.
Op de exclusieve Telesportfoto van Jan Stappenbeld: Johan Cruyff
(advertenties)

ontspant zich in zijn „buitenhuis" te : Winieveen
met zijn vrouw Danny en
kinderen '■ Suzy, Johan

Jordi en Chantal (v.Ln.r.).

Theo Vonk
had hartklachten
VOLENDAM, maandag
Volendam-verdediger
Theo Vonk is gisteren
met hartklachten uitgevallen. Een cardiogram

wees uit dat de oud-AZhartstoomissen
speler
heeft, veroorzaakt door
een onvoldoende doorbloeding van de hartspier. Hij mag deze week
niet trainen en heeft volstrekte rust voorgeschre-

Dreun voor Ajax
AMSTERDAM, maandag

Ajax, de koploper in de
eredivisie kreeg dit week-

einde in Rotterdam een
flink»» dreun te verwer-

ONTSPANNING
nodig. U /uit positief verbaasd tij" ,e ontdekken dat U kunt leren

EERSTE DIVISIE
Groningen-Dordrecht 6-1
Wageningen-Heerenveen
:,
1-3
Vlaardingen-Fortuna 0-2

Eindhoven-Heracles 1-1
Telstar-De Graafschap 0-2
Helmond-SW
2-1
Amsterdam-Amersf 4-1
4-1
Cambuur-Veendam
Den Bosch-Willem II 4-1

Hat KNMI vernacht:
Overwegend droog met plaatselijk
mist, maar ook enkele opklaringen.
Zwakke tot matige wind uit zuid tot
zuidwest Minimumteperaturen omstreeks 8 graden, maximumtemperaturen ongeveer 12 graden.
..

Damee en heren amateurachüdera in alle
leeftijden (chtlderen In kleine groepen,
naar keuze 'a ochtend», 'a middag» of
a avonds op een profeaiioneel atelier (n
een afeervol landhui», onder bekwame
leiding. In een halve of hele dag per week
of per 14 dagen, leert u, door de unieke
DACA-methode, direkt de techniek van
het achüderen met olieverf en ziet u «poed)Q resultaat.
Spreek vandaag nog telefoniech af voor
een vrijblijvend bezoek. Bekijk de perma-

nente leeriingenexpoeitie en beapreek in
de gezellige DACA-bar met een gaatvrouw/docent uw mogelijkheden. Al» vijf
jaar gaan anthouaiaata amateurechMder»

uit ««edeten van het land u voor.

DHCIn

Amsterdammers de voet
dwars zette (1-0).
Hierdoor kwam PSV,
dat de Europa Cup-nederlaag tegen Glasgow Rangers duidelijk te boven
was, op gelijke hoogte
met Ajax, want de ploeg
van Rijvers won wél en
besliste de Brabantse
derby tegen NAC met 2-0
in rijn voordeel. Twee
koplopers nu dus in de
eredivisie, terwijl onderaan de ranglijst het gedrang in volle hevigheid
is losgebarsten.
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UFFELTE RIJKSWEG 51
Tal. 05215-448
Aan de drentse hoofdvaart bij km-paal 29

meter) het Wlldschonau.
Tirol. Niederau
veel groen omgeven, vrijeen
door
helling gebouwde,
Tegen
staande voor 7 personen ruiih en komfortabel ingerichte
per weeken per bungalow:
grappige bungalow.
van ƒ 165,-in het voorseizoen tot ƒ 746,—in het hoogseizoen
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EREDIVISIE
Sparta-Ajax
NEC-Den Haag
MW-AZ'67
Utrecht-Haarlem
PEC-GAEagles
NAC-PSV
Twente-VW
Volendam-Vitesse
Roda JC-Feyenoord

ven gekregen.

pagina's vol vakantieple/ier. Bungalows. landhm/en.chalets en appartementen. In Nederland. België
en
B IJI Frankrijk en I uxemhurg. Duitsland. Oostenrijk
pwW Zwitserland. In joegoslavie. Spanje en Italie-Vraagnu
brochure aan bij de Rabobank. Amrobank. Uw reisagent
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Voetbaluitslagen

ken,

SCHILDEREN

Twijfel

rapport verwachten dat het
streven naar een maximum-

Morgenavond Is Johan
Cruyff voor nog één kéer
de superstar in Ajax. Een
vrijwel vol Olympisch
•

,

Vrouw rijdt
kind dood

EINDHOVEN, maandag
ons
In de komende 10 jaar verdwijnen inloopt
land bij Philips 20.000 banen. Daardoor
het personeelsbestand. terug van 85.000 tot
65.000 werknemers.
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TELEVISIE

Abraham moet maar betalen

•Mgaaap»
OPEN SCHOOI/TELÉAC;.:
10X0 Warton aan hot thema: i
De dokter de ~baa«'?.

«ïnqs/not
g 10.30-11 JOSchooltelevWe.
:

:

r--•:
18.30 Seaaimatraat.

nos

:

:•

>\18.45 Kortweg.

Journaal.

NOS
20.00 Journaal.
20.27
21.20
21.46
22.25
NOS
22.46

Menaenkinderen.
Journaal.

die Smurfen in zijn kielzog wettigen het angstige vermoeden, dat buitenlanders in die
merkwaardige kabouters typisch ons volk
zullen gaan herkennen. En inderdaad, verder, dan wat gesmurf zijn wij eigenlijk ook
nooit gekomen.

;

-

X.'-X-»
•

v
',118.68 Baaaie en Adriean, Underaerie.

;-tros

>:

.

-

beid niet alleen verstaat,
maar ook nog ontroert. Als
ik hem zo samen zie met
Mieke, hemeltjelief, dan
gaat er wat door mij heen
hoor! Net een scène uit,.Alleen op de wereld".

Er zijn al Amerikanen, die in onnozele oprechtheid menen, dat yader Abraham onze
reizende ambassadeur is en de rechterhand
van Luns. Die bolhoed reist er wat af. En al

De familie Bellamy, tv-eerie.
OeLucyahow.
Hier en nu.

"

;

19.20 Matchpoint, epelprogremma.
20.10 Slmonskoop.
20.30 Derrick, potitieeerie."
.•NOS
■
2131 Journaal.
TROS
Z. 21.65 Een maand een dag: vierluik.
"NOS
23.00 Journaal..
'

"

Speels gemak
Geen wonder, denk Je dus,
dat de AVRO Vader Abraham een eigen show heeft
gegeven. Zo'n man is het
warme middelpunt van de
beeldbuis. Een vandaar, dat

-

Nu.. schijnt Vader Abraham zeer duidelijk de wereld .-te hebben veroverd.
Nergens in het buitenland
kun je meer een televisietoestel inschakelen of op een
ogenblik
heilzaam
verschijnt daarop wel de apostel van het Nederlandse lied:
een man, die er met vertederend optimisme telkens
weer in slaagt achter alle
kommer en kwel toch weer
een zonnestraaltje te ontdekken.

-

.

.

.

.

-

.....

"

-

iNederlawl
.

J.
"

"""

-

OfEN SCHOOL/TELEAC
18.25 Biologie 1. .
18.40 Natuurkunde 1.

.

l-. Nos.
18.56 Journaal.

•

}

- -

.

"

;
-

"''NCRV

Lucy Ball in de Lucy Show
(Ned. II).

iï 18.50 Heidi, kindereerie. '/•
,£19.28 Laden meer, tv-eerie.

"'"10.00 Journ.

•

waMswmmm

"

.

....

'

•

'
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-

•

16.00 TV-cursus> wüiurtde. .16.30
TV-cursus•' •■natuurkunde." '17.00
Joutn. 17.10 Kindarprogr. 17.40 Ak*

tual. en muz.
tv-serie. 19.00
18.20 Gesucht wird
Joum. 19.30 Spetprogr. 20.15 Reportage. 21.00 Aktual. 21.20 Zeit zum
Aufstehn, tv-füm.23.00 Journ:
'

DüHsland3:NDß"i

frthr --jcuf

14.00-16.00 Schoortetevisie. 17.0018.00 Schooltelevisie.
18.00 Poppenfilmserie. 18.10 De vo-

gelvrijen (Chüdren of the New Forest), jeugdserie. 18.40 Open school.
19.10 Informatief progr. 19.40 Morgen. 19.45 Joum. 20.10 Weerbericht 20.15 Famifiekwis. 20.50 Hoe
groen was mijn dal (How green was
mv valley), tv-serie. 21.40 Inform. serie. 22.06 11.11.11.-actie. 22.10
Joum. en Wetstraat.

Betglè-Frant
14.00, 14.30 en 15.00 Schooltelevisie. 17.30 Kinderprogr.
18.00 Poppenshow. 18.30 Spelprogr.
18.45 Religieuze uitz. 19.15 Sport.
1979 Weerber. 19.3CT Joum. 20.00'
Clne-roman, tv-film. 21.30 Literair
magaz. 22.45 Joum.

NET 2
17.30 Schooltelevisie,
18.45 Cursus Engels. 19.15 Sport.
18-00 Kleuterprogr. 18.30 Rhnrepor19.15
19.65 Filmreportage. 20.45 Vlaamse
tages. 19.00 Inform. progr.
20.15
actual.
21.30-22.15 Intriges a la Mai20.00
Joum.
Filmreportage.
(Washington, behind
son
Blanche
progr.
Amos.
Filmreportage. 21.15
dosed doors), tv-aarie.
-r 22.15 Inform. progr.

Bijlmerbajes

_..

RADIO

HILVERSUM, maandag

Een uur natuur. 16.30 Rozegeur an Prikkeldraad. 17.56 Meded.
NCRV: 18 00 Nws. 18.11 Hier en nu.
18.50 NCRV-Leerhuis. 19X0 (SI Muziek
in vrije tijd. 19.45 Psalm van de week.
20X0 Nws. 20.06 (SI Klaaasiek in NCRV
Studio 2: Klaas, zang met piano. 21.35 (SI
Literama. 22.33 (SI Spelen tegen da oorlog (61, luisterspelserie. NOS: 23.00 (SI
Met het oog op morgen. 23.66 Nws.

TROS: 7.00 Nws. 7.02 (SI Rustig bijkoman. 7.30 Nm. 7.41 Aktua. 8.30 Nws.
8.36 Gym. v.d. huisvrouw. 8.45 Orgelmuziek. 9JOO (SI Latijns-Amerikaanse mui.
9.30 (SI Als reizigers onderweg. 10X0 IS)
Een-oude hit In aan nieuwe snit. 10.30
Nwa. 10.33 (SI Waak In, waak uit, inform.
progr. R.V.U.: 11.40 Gn»>dpo«tiek (11.
VPRO: 12X0 Studio Sport Daal Drie
;
(12.2 S Madad. 12.30 Nwsl. 13.00 0. Cotletrf. 14.00 Hat Oreadloze Individu. met KRO: 7.02 (SI Drie op je boterham.
aoclaal-cultureie tijema's. '(15.30 Nwsl. AVRO: 9.03 (SI Da Beukers Show. 10.03
15.45 Fantaatiaaa vartaWng, kindarproor. (SI Arbeidsvitaminen. 11.03 Radiojoum.
; EO: 16.15 Ucht an uitzicht, mui. an medi11X6 (SI Postbus 700, verzoekpietentatie. 17X0 Bgen wija, kinderprogr. 17J0 progr. 12.03 (SI De Graaf Generator.
OVERHEIOSVOORL.: Dan Haag aan da 13.03 (SI Ad Viseer. 14.03 Radiojoum.
14.06 (SI Andermans pop. 16.03 (SI Jan
tyt. 17.30 Nws. 17.32 Tijdsein.' /
16X3 (SI AVRO"! Platanpanel.
Staemen.
EO:
18.30
van
de
BP.
P.P.: 18.19 Uta.
17.03 (S) Superclean Dreammachine.
°
BouNws. 18.41 EO-MetterdaM.'lB.46
NOS: 18.03 De vacaturebank. 18.10 (SI
wen aan het koninkrijk, inform. over de Avondspits. AVRO: 19.02 (S! 13 Spociaal.
tanding. 19X0 Ronduit. 19.40 Oa Bijbal 20.02 Radiojoum. 20.05 (SI Foik-üve.
. open. 20.00 Ca er maar eens voor zitten,
20.30 (SI Country end Weetem. 21.02 (SI
gevar. progr. 20.45 Reportage. NOS: Vierkleur. 22.02 (SI Rediojoum. 22.05 (SI
Voor
binden
(SI
21J0
Hobbyecoop.
21X6
Tien uur jazz show. 23.02 (SI Blues, bal'en slechtzienden. 21.40 Irtidule. 22.25 teds an beat. 0.02 (SI Radiojoum. 0.06 (SI
Bond zonder naam. 22.30 Nwa. 22.40 Oud Pim Jacobs' piatenecala. EO: 1.02-7.00
enwijagenoeg.,.7 VOO: 22.56 (SI Infomte- (SI True Light.
tieshow met actual. ,1 én muz. 23.56
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NCRV's Hier en Nu-televisie gunt ons vanavond om
21.40 op het tweede net een
kijkje in de vrouwengevangenis in de Bijlmer.
Catherine Keyl van de
NCRV, die vorig jaar november in de Rotterdamse vrouwengevangenis was en ook
een paar dagen verbleef in
deze uit Rotterdam naar de

Bijlmer verplaatste gevangenis, heeft ruimschoots de
gelegenheid gekregen om
met gedetineerden te praten
en er te filmen.
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Vorig jaar november heerste er in de Rotterdamse gevangenis een gespannen situatie. Er werd veel valium
gebruikt, er heerste een
streng regime en de gedetineerde vrouwen mochten
geen
bloemen in hun cel
Hilversum 4
53
hebben.
In december brak
VARA: 7.00 Nws. 7.02 (SI groot enklein
opstand uit omdat zij
er
een
9.00
Nws.
9.02
kamer- en orkaetmuziek.
,

9.30 KinNCRV: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgvm. 7.20 (SI De Franee opera 1916-1925.
NCRV-ted. 7.24 Het levende woord. 7.X daren een kwartje? 10.00 Muziek van Pe11.00 Wonen, verschil
Tr Deum Laudamus. 7.64 Op da man af. ter Tsjeikofsky.
tussen huis en thuis. 11J0 De onbekende
8.00 Nws. 8.11 Hier an mi. 8-2 S Vankamer- an ordaag....maandag. 9XO Plein pubtak. Utszt. 12.50 (SI Klassieke
Nwa. 14.02 Keuren an
14.00
verzoekkestmuziek.
gadaan,
Graag
Nws.
11.03
MIXO
progr. 12X0 Het nuttigen van eienewaren kiezen. 14.30 (SI Zo klonk het(SI
Klaaa.
14.56
ia toagaataan. IXOO Nwa. 13.11 Hier an 17.00 Kleee. pianomuz.
13.30 Onder echoottifd. NOS: 14.30 muz.-15.30 Inform. progr. 16.66 Opera'.nu.
Het Omroep Orkest en het Groot
:■ Ambon Droom an werkelijkheid, docum. concert:
Omroepmannenkoor, mat aoüstan.
NCRV: 16.16 Woord in da middag. 15.30
*.
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HOROSCOPEN
MAANDAG

Wanna» u

--

'

jarig bant: Uw zswordeo binnenkort

vandaag

kslijke vooruitzichten

batar. Kies uw doel zorgvuldig an zat ar al
uw anargia voor In, Verwsarkjoe uw huieeKjke situatie mat tarwille van uw zeken.
Maak aan plan om op beide fronten suctee ta hebban. Bezoek uw arts zonodig,
varwaarlooa gaan kleinigheden. Mat ro-

mantiek moet u «vat voorzichtig zijn.

Hetgeen' u maand* dat vaat
Hond kan nu op losa* schroeven komen
ta (taan. Romantiek blijft erg aantrekkelijk
voor u. Maak gebruft van veranderingen
*kl uw omgeving. Zoek afleiding.
1- STIER: Overdri|f wat maar maak intetliGun
i gente plannen. Werk regelmatig.
uzelf de tijd alvorent aan beslissing ta nemen. Reken ar niet op dat andaren veel
J «oor u zullen doen. Er tijn'especten van
..-Intrige en geheimhouding, y,
TWEELINGEN: Goed voor beaprekingen
overeenkomsten In uw privüeven.
'an
v 'Toon originaliteit al* da gewone weg geblokkeerd is. G* efficient te werk. U moet
rekening houden mat oponthoud of vertreRAM:

'

'

.

,

ging, later op de dag gaat altaa vlotter.
zult gemakkelijke verkeerd

ƒ KREEFT: U
*•

;i»grap*n worden of verzat van anderen
uitlokken.; Houd vooral uw humeur in,
loom. De «vond ziet ar batar uit, maar
verzuim niet de nodige rust.te naman.
f
Laat u niet In mat dingen dia u nlat aan-

.

,

.

v>\>;
gaan.
LEEUW: Geloof niet aOe* wat u ziet of
w*t man u vartatt. onderzoek grondig a*e
gegevena afvorene tot haridalen over te
•

•

/

;
'

<

gaan. ScNjn bedriegt onder deze aspecten. De nabije toekomst ziet ar veel beter
uit. Weea doortastend en energiek.

MAAGD: Dit 1* geen dag voor finenciMe
transacties voor kopen of verkopen. Gun

kan.

uzelf de tijd alvorens ta beslissen. Hat
zijn dat anderen iets voor u verborgen,
houden. Laat unist meeslepen In ruzies of'
moeilijkheden van anderen.
WEEGSCHAAL: Zorg ervoor dat u heden goed begrepen wordt, ar kan gamakkaüjk een mievei stand ontstaan. Zag overigana niet teveel, dit la een dag om ta luisteren en uw conduaie* ta trekken.
SCHORPIOEN: Superieuren of belangrijke personen houden u In het oog, stel
hen niet teleur. U zult op enig geluk mogen rekenen ala ar problemen zijn. Hat I*
geen dag om ar op uit ta trekken. Goed
om plannen la makan an noortiBreidselen
ta treffen.
BOOGSCHUTTER: Laat u ais het om
zaken geat nlat overrompelen en wee* uw
tegenstander voor. Hecht niet dadelijk geloof aan cijfers en gegevena. U zult kuian
in hoeverre uw eigen plannen in conflikt
zijn met die van andaren.""
STEENBOK: Uw oordeal In geldzaken I*
niet *1 te beat. wee* d*ar extra voorzichtig
ma*. De middeg en avond worden geleidelijk beter. U hebt goed* kansen bij het
andere geelacht, maar weaa terüvol.
WATERMAN: Laat het Initiatief eens
aan andaren over, u bereikt het meest ala
u bereidwillig met hen aamanwarkt de
avond kan gezellig zijn mei nieuwe vrienden en kenniamaUngen.

VISSEN: Goed om rekeningen glad ta
strijken en'geld t* Innen. Anderen zullen
bereid zijn u te helpen ais u daarom
vraagt. U tuit m*er dan tevoren op een
ene** beeEssing kunnen rekenen. De postbftngt ntouwi.

dat Vader Abraham eigenlijk de pest heeft aan kinderen en oma's en al die mensen op nummer zoveel. Eerlijk gezegd, zou dat een pak
van mijn hart zijn. De man

Hardwerken

De voorstellingen van Puccini's meesterwerk ~La
Bohème"'door de Compagnia d'Opera Italiana uit Milaan zijn een warme aanbeveling waard. Onze steekproef op zondagmiddag in
het Amsterdamse Theater
Carré heeft uitgewezen, dat
wij hier te doen hebben met
zoal
modelvoorstellingen
niet naar de letter dan toch
zeker naar de geest.

gelijke beloning verlangden
als de mannen. In de Bijlmerbajes sprak de NCRV
onder meer met de directrice, mevrouw Ringlever,

met bewaaksters en bewakers en met gedetineerden,
die in uitstekend ingerichte
cellen toch met de grootste
problemen te kampen heb'
ben.

Bewaaksters vertellen dat
ze veel psychiatrische patienten krijgen, van wie
niemand weet waar ze naar
toe moeten.
Dat veroorzaakt spanningen in de Bijlmerbajes,
waar nu zo'n zestig vrouwen
gevangen zitten. Ze verblijven in paviljoens. Per tien
gedetineerden zijn er twaalf
bewaaksters.

In verband met de uitgebreide tournee van het gezelschap zijn Alle hoofdrollen
meervoudig bezet. Vandaar
dat het weinig zin beeft, na-

Als Italianen niet als afzonderlijke solisten in het
buitenland optreden maar
bij elkaar blijven, dan schijnen zij pas goed in staat te
zijn als ensemble te schitteren. Zij houden zich niet
precies aan alle regie-voorschriften, maar zij bleken
zondagmiddag feilloos te reageren op eikaars impulsen.
Het studentikoze gedrag van

persoonlijkheid om
niet door de mand en in de
orkestbak te vallen. Integendeel: hij blijft moeiteloos
overeind en alles wat hij
doet is perfect getimed. Zijn
succes stoelt inderdaad duidelijk op vele jaren moeizaam, maar ook leerzaam
zwoegen in de onderste lagen van de kriel-kleinkunst.
En dus steunt hij nu op vaste bodem.
Ik herinner mij boe vele.
vele jaren geleden Ger Lugtenburg, die toen nog wel
eens overmoedig zelf belangrijke personen
interviewnoeg

de, aan Danny Kay vroeg:
„Ben je nooit bang, dat je
van die hoge top zult vallen?
"

Kay antwoordde daarop:

„Dat kan niet.
Ik ben treetje

I

_

T~

-

Magnifiek waren de decors voor de drie plaatsen
van handeling: het zolderkamertje, het tolhek (met
stemmige sneeuwval) en de
marktplaats bij het café

„Momus".

WOffISNINTOPFORM
EENsg| BEWIJS VAN GOEDE*SMAAK
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Amtterdam
Da Bilt
Dmian
Eekto
Bodhoven

hetf bew.
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zw.bew.
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13
11
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IS 0
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AlkmaarKleren Alm els Resmk Ammrdim Serr* Apeldoorn Resmk ArnHera Df
Assen Zandbergen irada Jan Hendrik». ïnwasum SteMelS Baisum Grwve Oevamerßesm»
EiirtHoven
Doalinclwm Resmk OordracM Buvtdk OracMan Zandbeden «/�> 7i|#l'a
d
Emmaloord Balies •EmmonZandberqen. Enschede Resmk. Gelaon Stortets» Goudav Pavoordt»
Groningen K amphuis .den Haag De Stam Haarlem Oosten Heerlen Stottels «en HelderKlerco
niercq
Hengelo Hes#* 1 Hertoganbouh Vennu Hilversum Grieve Hooganen Zandbergen Hoorn
van den Broek Oti Vennu Purmaiend Toby
leeu«arde* Zandbergen v /ti'Zi(tsirj Nijmegen Drape:
De Stam
Roermond Siroucken Roosendaal Jacobs Rotterdam Fokkeiman Rotterdam
Zijistra Tilburg tot Z
RiiswHk ZH Rutges Schiedam Meubelcenirum Snoek ZandberQen vAi
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De spoorlijn Anna Panlowna-Den Helder is zaterdagmiddag 5 uur geblokkeerd
geweest nadat een trein was
ontspoord na een botsing op
een auto. Deze wagen was
op de rails terecht gekomen,
nadat een andere auto niet
tijdig tot stilstand kwam en
de wagen dwars door de
overwegbomen naar voren
duwde. Er deden zich geen
ongelukken
persoonlijke
-

voor.

licht bew.

Berlijn

0

—

11 0
17 0
10 0

half bew.

BordMun
Frankfort
Genève

onbew.

geh.bew.

8 0
6 0

geh.bew.

HeWnkl
Innubfuck
Klagen furt

licht bew.

Liaabon

Scht bew.
onbew.
zw.bew.
half bew.
onbew.

20 0
11 0

regenbui

21 0
20 0

12 0
8 0

onbew.

onbew.
motregen

Kopenhagen

Locamo
Londen

Luxemburg

Madrid

Malaga
Majorca

11 0.4
17 0
11 0

5 0
16 0

onbew.

Omk)

geh.bew.

Parijs

—

licht bew.

Sp*t

regen

Stockholm

Istanbul

i
I
|
■

zw.bew. 22 0
zw.bew. 15 0

I

iw.bew.

Caaa Blanca

GRADEN.
Weersvooruitzichten in cijfers gemiddeld over Nederland:
Voor DINSDAG:
Aantal uren zon: 0 tot 4.
Min.temp.: omstreeks 7 graden.
Maxmtemp.: omstreeks 11 graden.

7 0
7 0

geh.bew.

Wenen
Zürich

Vooruitzichten voor dinsdag en
woensdag, opgesteld door ha» KNMI
op zondag om 18.00 uur.
EN
DROOG
AANHOUDEND
PLAATSELIJK MIST. MIDDAGTEVPERATUREN ONGEVEER 10

—

16 0
8 3

onbew.

Tet-Aviv
Turn»

»—

12 0
18 0

geh.bew.
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Basisweg 30,

1043 AP Amsterdam
Voor correspondentie:
Postbus 376,
1000 EB Amsterdam
Telefoon 020-6859111
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Abonnementsprijzen binnenland

■

(Ook

voor België)
per week
per kwartaal
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I Postgiro bbl lau voer

2925 072 MC 3167 072
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f 40,40 I
f 156,40 |
jaar
■
■
Bij betaling automatisch
■ per maand
f 13,47 |
| Losse nummers
fi
maandag t/m vrijdag f 0.55 jj
|
f 0.80 I
S zaterdag
I Abonnementsprijzen
|
215,
| per kwartaal
■
■ (per gewone post)
■ (Alle abonnementen
|
a
I bij vooruitbetaling)

'Variaties op een dame'
Debuutelpee van vier talentvolle
klassiek geschoolde jonge
men*-n die op virtuoze wijze hun
eigen muziek gestalte geven.

EHHR3HBEEESB
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020-5852242 5852243
Service-afdeling Abomementen
■ 020 5853152

m
/

I

•

Opgeven van speurders

]

■

>•

f^grj

—-1

■

| IJ

5
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—

■ 020 805805
I Service afdeling Speurders

ffilairck
•

26 0
23 0
20 0

onbew.
onbew.
half bew.

LaaPalma*

Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent. Kans op
een geheel droog etmaal: 90 procent.

19 0

half bew.
zw.bew.

MOnchen
Nica

Van een onzer

verslaggevers
UTRECHT, maandag

•

Aberdeen
Athene
Bereetone

3

|

Trein ontspoort na
botsing met auto

de oogstrelende
ZIT-IDEEËN VAN

-

weer

temp

Rotterdam

KOM KIJKEN

mot

Vtaingen
Zd. Limburg

MET WEER VAN GISTEREN

>#

12 0
geh.bew. 14 0
mist >4 0.1
nv.bew. IS 0
zw.bew. 15 0

Twente

J.C.

Sution

.

NOG STEEDS ZACHT

men te noemen.

(advertentie)
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treetje omhoog geklommen.
Ik kan dus hoogstens een of
twee treetjes vallen, maar
nooit helemaal naar beneden." En dat bedoelde hij
dan in tegenstelling tot die
eendagsvliegen, die met een

Het novemberweer Wfft zich nog
steeds kenmerken door een iets boven normale temperatuur. In het
weekeinde kwam het op enkele
plaatsen tot opklaringen, waarbij de
temperatuur ook zondag op enkele
stations tot 14 graden steeg. In Engeland werd 17 en in Frankripi 18
graden bereikt. Het hogedrukgebied
boven het vasteland houdt stand en
de zeer actieve stormdepressies blijven van Zuid-Groenland via Usland
naar Noord- Scandinavië trekken. Zeker tot de tweede helft van deze
week zal het overwegend droog blijven. In de nacht en ochtend ptaatsefijk wat mistvorming, een enkele verspreide opklaring en met een zwakke
zuidwestenwind een aanhoudend vrij
hoge temperatuur, in de middag variërend tussen 11 en 13graden.

—

—

hem», donderdagavond

een uur lang bezig mochten
zien in „De Speeldoos" te
Zaandam, waar hij inderdaad met speels gemak dat
uur wist te vullen.
Want ook al denk ik voortdurend: Straks komt die
staart onder zijn jasje vandaan en groeien die hoorntjes door zijn hoed, toch
heeft die Vader Abraham ge-

deze zoetgevooisde apostel,
die bijna een heel verzendhuis van dit soort artiesten
achter zich heeft staan.
kieperen.
Ik wil het goedkoop met
Dat is iets, dat ook Vader hem maken: geen anderhalf
Abraham nooit zal gebeu- miljoen, geen miljoen, geen
ren, denk ik. Dus van mij half miljoen, maar toch wel
hoeft hij zeker niets te vre- honderdduizend gulden. Ik
zen. Het enige, dat ik mij af- verzeker u, dat meneer Javraag, is, wat wij nu eigen- min voor dat sommetje
lijk aan het doen zijn.
graag op de televisie een uur
Kijk, zo'n Vader Abraham lang liedjes wil komen zinis niet alleen maar een zan- gen, dus waarom Vader
ger, die voornamelijk zijn ei- Abraham dan niet? Waarom
gen liedjes schrijft; hij heeft zou Abraham, die kapitalen
ook een eigen maatschappij, verdient aan de wervende
hij heeft ook zijn eigen kracht, die er van zo'n show
„stal" met artiesten. En wie uitgaat, en die daarvoor nog
ddt zijn, kun je zien als je honorarium ontvangt ook,
zijn shows gadeslaat: daar niet eens zélf in de buidel
zie je ze één voor één opdra- tasten?
ven, al kwamen zeker de Pas op die manier wordt
laatste vier dames niet uit er gezond televisie gemaakt.
Want, verdraaid, vrijdagde stal van Abraham.
avond bij de Tros, was hij er
alweer in dat programma
Kassa!
„Op volle toeren", wat dus
Zo'n uur televisie is dus iets héél anders is dan „Op
één uur pure reclame voor losse groeven". Opnieuw zat
het Vader Abraham-concern Abraham zingend achter de
en de artikelen, die het te kassa. Krijgen andere kunkoop aanbiedt Gratis reclastenaars zoveel zendtijd?
me. En als je bedenkt, dat Schrijvers? Beeldhouwers?
één seconde Ster, 402 gulden Schilders? U begrijpt: ik
kost, dan ontvangt Vader noem er maar een paar. Het
Abraham per show voor bij- antwoord is: neen. Maar tja,
na anderhalf miljoen gulden op hen zit het volk dan ook
gratis reclame.
niet te wachten.
Kassa!
En Corrie van Gorp dan?
Kom kom, zult u nu op- zult u nu vragen. Moet die
merken, de kleinkunst is dan ook betalen? en dan
een stukje van onze cultuur, luidt mijn antwoord: neen.
éèn stukje amusement en Want Corrie van Gorp is een
daar kun je als televisiema- artieste zonder een commerker toch niet omheen? En cieel bedrijf achter zich, die
bovendien: als het volk Va- gewoon haar eigen boterder Abraham wil, mag je het ham moet verdienen. Bovolk die man toch niet ont- vendien had ik dat showtje,
houden?
dat de Tros vrijdagavond
van
haar uitzond, voor geen
Ja ja, het volk wil wel
goud
willen missen. Perfect
méér!
Maar de werkelijkheid is, amusement, gebracht door
dat Vader Abraham niet (en een veelzijdige artieste en
eigenlijk geen enkele artiest flitsend in beeld gebracht
in dat genre) buiten een tele- door Robert Kaesen. Maar
visieoptreden kan.
Vader Abraham? Ik weet het
Welnu, dan moet er niet. Die man is op z'n eenmaar
voor
betaald tje al bijna een multi-natioworden ook! En zeker nal.

WEER

de vier bohémiens op hun
zolderkamertje in het Parijse Quartier Latin, de zuivere
intonaties van hun zang,
hun vlotte wisseling van onbezorgde jolijt naar kirrende
liefde en schrijnend leed
dit alles is een artistieke
sensatie, die geen operaliefhebber zich mag laten ontglippen.

-

door CO BERKENBOSCH

MAANDAG
tv*iifftningjm utm

Televisie
Derksen

Leo
door

„Hier en Nu” Briljante ’Bohème’
op bezoek in van, Opera Italiana

7.50-8.05 Gyron. 8.05-12.35 en 16.30-

/•
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—

form. aerie. 21.45 Reise in Itaßen
(VJaggio in ItaDa). speelfilm. 23.05
Joum.

�
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Gun ik hem dit succes?
Van harte! Er is een tijd geweest, dat de man thuis
zou onmiddellijk aan mensegeen brood op de plank had 'lijkheid winnen; ik zou hem
maar met hard werken en
de hand schudden, op de
een flinke dosis geluk heeft
schouders kloppen en een
hij nu de top bereikt. Bovenborrel aanbieden.
word je van „misgundien
prompt een engeltje
in nen"
zelf geen cent rijker,
Maar die onthulling heeft
overdrachtelijke zin dan namaar mocht dat ooit het getuurlijk,
want Abraham val zijn rfan wil ik er nog wel nog niet plaatsgehad.
grijpt niet zó krachtig in, dat
En dus moet ik het doen
over denken.
met deze Vader Abraham,
zo'n kind werkelijk een en- eens
die vermoedelijk een bolgeltje wordt Dat zou te ver
Mijn probleem is alleen,
voeren. Dat zou de Wetgever dat ik hem wantrouw. De
hoed draagt om zijn hoorntrouwens ook niet toestaan.
man straalt zoveel goedheid, tjes beter te kunnen verbergen. Want je kunt natuurlijk
zoveel blijheid, zoveel onbeook handig genoeg zijn om al
De kracht van deze trou- vangenheid, zoveel optimissuikerzoete ingrediënbadour is, dat hij het leven me uit, dat ik denk: dit kin die
ten,
waaraan een volk befeilloos doorschouwt en don- niet! Hier schuilt een adderheeft, voortdurend te
hoefte
bij
tje
onder het gras! Scheer
ders goed weet, dat er
tot tedere liedjes, die
mixen
zet
hem
die
bolhoed
af
jou om de hoek, op nummer hem,
weer resulteonmiddellijk
zoveel, iemand woont, die en je houdt Mephisto over.
ren
gouden
platen.
in
geteisterd wordt door een- Niet, dat ik daarvoor enig
zaamheid en verdriet. Hon- bewijs heb, maar zulke
Lou de Palingboer had
derd keer zijn we daarlangs mensen bestaan toch eigenzijn volgelingen, dus Vaook
lijk
maar
meer?
niet
gelopen, ziende blind,
der Abraham zeker, want
nauwelijks komt Abraham
hij spreekt een taal, die het
aangewandeld of hij heeft
Het zou me niet verbazen
grootste deel van de mensmorgen in „Privé" te lezen,
het meteen door.

10.06 Aktual. 10.40 Po- 8.05-11.56 Schooltelevisie.... (9.3010.00 Kleuterprogr.) 17.00-17.30
Schooltelevisie.
18.00 Kleuterprogr. 18M Tv-cursus
Duits. 1900 Inform. progr. 19.45
Journal 3. 20.00 Joum. 20.16 Reportage. 21.00 Actueel magaz. 21.15 In-

Rtiek oven.' 11.00 Alt Frankfurt, Lokalschwank in Bildem. tv-film. 12.35
Persoverz. 12.40 Bok. reportage*.
'16.10
Joum. 16.15 Progr. voor oude•;
ra kijkers. 17.00 K'mderprogr. Aansl.:
Kinderprogr. 17.50-18.00 Joum. (Re.'. gton. progr.: NDfl: 9.30- 10.00 Ktau-tarprogr. WDR: B.OS-11.55 SchoolteKlauter(9.30-10.00
lavisie.
progr.)
(Raglon. progr.:. NDR: 18.00 Sportovea. 18.30 AktuaL 18.45 Kleuteraerie. 18.55 Orai daman vom Grill, tvserie. 19.25 Cuttur. magaz. 19.59
Progr. oven. WDR: • 16.00 Amus.
progr. Aansl.: lm Wilden Wetten, tv•: serie.
18M Amus.progr.' 18.40 Natuurfümsarie. 19.16 'Aktual. 19.45
Amus.progr.) 20.00 JoOm. 20.15 PS
Brodzinski, tv-aarie.'. 21.16 Kontraste. 21.55 Showprogr. 22.30 Aktual.
■*
23.00 Fahrenheit 451. speelfilm. 0.600.65J0um.
•'

Als Vader Abraham een
kinderhand pakt dan komt
er zo'n zwijmelende warmte
over mij, dat er onverwijld
een traantje moet worden
weggepinkt. Daar kan ik niet
tegen. Vader Abraham raakt
een kind aan en wordt

Liefde voor de medemens
is het stramien, waarop hij
effectvol voortkabbelt van
succes naar succes. En terecht. Wie beseft, dat we alleen TT r overspoeld worden door ellende, ziet in zo'n
vrome, baardige man met
zijn vriendelijke stem en
rijn positieve aanpak zoiets
als „een minuutje stilte in
een wereld vol lawaai". De
Blijde Boodschapper. Supermuis!

enkel nummer zichzelf de
Zevende Hemel van het succes in zingen om er met het
volgende meteen weer uit te

i
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rnnnndag 6 november 1978

Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig nieuws, zonder gebonden te
»jn aan enige staatkundige partij,
kerkelijke richting of belangengemeenschap, uitsluitend in dienst van
's land» belang.
Artikel 2 der Statuten

Abortus
De
dat het kabinet-Van
Agt toch nog voor 1 januari

aanstaande

met

een wettelijke

regeling van de abortus provocatus zal komen is plotseling
aanzienlijk gestegen.
Jarenlang is nu reeds getracht
een oplossing te vinden voor
het moeilijke probleem van de

zwangerschapsonderbreking,

„Aangescherpte” versie acceptabel voor kabinet?

akkoord
over abortuswet

Kans

waarover in het Nederlandse
volk zo sterk verschillend wordt
gedacht.
Bij het langdurige zoeken
naar een oplossing ging alleen

op

doorKees Lunshof

DEN HAAG, maandag
De minister dr. L. Ginjaar (Volksgezondheid) en dr. J. de Ruiter (Justitie) hebben
maar steeds meer de noodzaak
klemmen de sterk verouderde hun plannen voor een nieuwe abortusregewetgeving aan te passen aan de
in de praktijk van onze samenleving gegroeide en ook gedeeltelijk getolereerde situatie.
Zo gezien is het, hoe men
ook tegenover abortus staat,•
een goede zaak dat deze regering nu vrijwel een oplossing
heeft bereikt.
eindelijk
er
Waardoor
een vernieuwde wetgeving,
voorzien van de noodzakelijke
waarborgen in medisch en
ethisch opzicht, zal kunnen komen.

ling „aangescherpt'.'

Onder druk van premier

mr. A. A. M. van Agt zijn zij

hiertoe overgegaan, om zo
de haalbaarheid van hun
voorstellen binnen het kabinet te vergroten.
Hierdoor is de kans aanzienlijk gestegen dat het kabinet erin slaagt om, overeenkomstig het regeerakkoord, vóór 1 januari met
een wetsvoorstel te komen.
Nog deze week zal het voltallige kabinet zich over de
abortusproblematiek
buigen.

Uitgewezen
misdadiger
komt terug en

maakt amok
HAARLEM, maandag

De Haarlemse politie is op
zoek naar de 37-jarige Turk
M. H., die ervan verdacht
wordt zaterdagmorgen in
een werkruimte van een
Turkse slagerij op de Jansweg enige schoten met een
pistool te hebben gelost. Niemand is gewond.
De man was na het ondergaan van een straf wegens
doodslag op een 38-jarige
schilder uit Haarlem in augustus het land uitgezet. Hij
is teruggekeerd en wilde als
aandeelhouder
van
een
Turks café aan de Jansweg
zijn geld terughebben.
De man kwam om half elf
het café binnen, maar kreeg
geen geld. Een ruzie volgde
en de aanwezige Turken zet-

ten hem buiten de deur. Een
rusie volgde en de aanwezige Turken zetten hem buiten de deur. De man ging
naar een vlakbij gelegen
Turkse slagerij en opnieuw
ontstond een ruzie. De Turk
pakte toen zijn pistool en
loste enige schoten.
(ANP)

Beslissing
In het aangepaste voorstel
blijft het beginsel overeind
dat de vrouw over een eventuele zwangerschapsafbreking zelf beslist, tot het moment dat de ongeboren
vrucht ook buiten de moe-

derschoot kan leven. Daarna
is abortus verboden. Tot
drie maanden na het begin
van de zwangerschap kan de
abortus in een kliniek worden uitgevoerd. In een later
stadium moet het in een ziekenhuis geschieden. De eisen waaraan klinieken en
ziekenhuizen moeten voldoen zijn nu strakker geworden dan zij in de oorspronkelijke voorstellen waren.
Het meewerken aan zwan-

gerschapsafbreking
levert,
als niet aan de wettelijke eisen is voldaan, een misdrijf
op. Oorspronkelijk wilden

de eerstbetrokken ministers
dit als een overtreding aanmerken, hetgeen lichtere
maximumstraffen met zich
meebrengt en voorarrest
uitsluit.

Verzet

Terwijl de oorspronkelijke
plannen van de beide ministers al snel een goed onthaal
kregen bij de WD-bewindslieden en bij minister-president Van Agt, nam in de
loop van de laatste maanden
het verzet van de kant van
de CDA-ministers van KVPen CHU-huize toe.

Naar het zich laat aanzien

zullen deze ministers, waartoe onder meer behoorden
mr. W. Scholten, jhc mr. P.
A. C. Beelaerts van Blokland
en mr. A. van der Stee, hun
tegenwerking wel laten varen, te meer daar CRM-minister mevr. T. Gardeniers
nu in grote lijnen „met de
plannen kan leven".
Onduidelijk is nog de houding van de minister van Financiën, mr. Frans Andriessen. Deze heeft zich intern
zeer fel tegen de in zijn ogen
te liberale plannen van de
eerstbetrokken collega's gekeerd.

Vraag
Het is de vraag of minister
Andriessen
zich
zonder
meer zal neerleggen bij een
meerderheidsbesluit van het
kabinet. Zijn enthousiasme
voor het ambt is er de laatste tijd toch al niet groter op
geworden, nu van alle kanten aanvallen op de door
hem streng bewaakte schatkist worden gedaan.
Overigens ziet het kabinet
met angst de parlementaire
behandeling van het abortus
voorstel tegemoet. Het heeft
de zekere steun van de
meerderheid van de CDAfractie en van de WD, maar
dat is niet genoeg. Om een
meerderheid achter
het
voorstel te krijgen zal steun
nodig zijn van een deel van
de linkse oppositie. Van de
kleine rechtse partijen is
geen hulp te verwachten.
kringen
Parlementaire
zijn

overigens

rond top
Van een
onzerverslaggevers

Op de foto zijn duikers bezig het wrak van de door een

»

zandschip overvaren motorkruiser te onderzoeken. Zij
brachten het stoffelijk overschot van een vrouwelijke
opvarende aan wal.
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Van onze economische
redactie

(vertrek elke donderdag)
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Van een onzer
verslaggevers

BH DUURS
(020) 198822.
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LEEUWARDEN, maandag

Neem nou Financiën en Economie.
Volg de polsslag van de tijd in de
Financiële Telegraaf.

Inbrekers stelen Se SfelefcfMtfde mééstkomplete krant...
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voor twee ton
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Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, maandag 5
Voor ongeveer ƒ 200.000
aan sieraden en diamanten ■
wordt vermist na een inbraak in een juwelierszaak ■
■
aan deKalverstraat
De nog onbekende inbre- |
kers waren geroutineerde |

J

geveltoeristen. Zij drongen
eerst een winkel naast de ju-

Van een onzer verslaggevers
ZAANSTAD, maandag
De 57-jarige mevrouw H.
Postma-Boer uit IJmuiden is
zaterdagmiddag verdronken
in een kruisertje dat op de
Voorzaan langs de Prins
Hendrikkade te Zaandam
voer en werd overvaren
door het zandschip „Oosterdok".
De echtgenoot van het verdronken slachtoffer, de sSjarige J. Postma, wist door
een ruit die door vier in het
water gesprongen mannen

Politie van
mishandeling
beschuldigd

Naam:

In november en december naar
de CANARISCHE EILANDEN
(bungalows en appartementen)

Motorkruiser geramd:
Vrouw verdronken

onderzoeks-

Gefau, was de

commissie al bezig, 'deze
hele afffaire uit te spitten.
AMSTERDAM, maandag
President Maes wordt
De chaos bij de Surinaamweten 'dat hij blanco
luchtvaartmaatschappij ques . heeft afgegeven, met
se
(SLM) is vrijwel compleet. daarop'alleen zijn handtekeDe in Paramaribo zetelende ning. Daardoor zouden de
president-directeur van de manipulaties in de hand zijn
SLM Bert Maes heeft ongewerkt.
langs de vice-president in
Nederland, Mike Koster ont■

•

Philips

slagen.

Deze wordt van manipulaties beschuldigd waarbij een
bedrag van één miljoen gulwas stukgeslagen, aan de den naar Zwitserland is
verdrinkingsdood te ontkoovergemaakt.
pag.
Vervolg
men.
Uit een rapport van een
na Surinaamse onderzoekscomhet scheppen van „meer
Het kruisertje voer
zijn
Wilhelminasluis
te
missie blijkt echter dat ook werk".;'in de
Volgens de bond is Philips
geschut
de Voorzaan op. Bert Maes zelf aan die maniHet zandschip wilde het pulaties schuldig is en niet een bedrijf dat goed draait
dat plotseling langer gehandhaafd fcan arbeidsplaatsen er in de kokruisertje,
mende toekomst één zal vernaar het midden van het worden.
vaarwater koerste inhalen.
Daarnaast adviseert de en een goede winstgevende
Het kruisertje werd toen commissie, die op verzoek toekomst voor de boeg heeft.
„Toch: .zeggen de wetenovervaren. Vier mannen, van de minister van Econoschappers in dienst van Phiwaarvan er één een hamer mische Zaken, de heer Zuilips
dat van elke vier arhad, sprongen in het water. verloon, de hele zaak bekeZij slaagden er in een ruit ken heeft, het ontslag van beidsplaatsen er in de koMungra mende toekomst één zal vervan het kruisertje in te slaan directie-secretaris
vallen", aldus de Industrieen de schipper in veiligheid en het hoofd van de finante brengen.
ciële administratie, de heer bond. .
Duikers brachten later het Lammers.
De woordvoerder van Phistoffelijk overschot van de
Nog voor Mike Koster was lips is aanzienlijk minder
ontslagen op beschuldiging optimistisch over de winsten
vrouw op de wallekant.
van een onjuiste overboein de toekomst Hij bena(advertenties)
king van ruim 'n miljoen drukt dat het rapport o.a. is
van opgesteld om de creativiteit
gulden ten
gunste
Joegoslavisch Restaurant
de Zwitserse touroperator te bevorderen waarmee sociale vraagstukken van de
toekomst zo. goed mogelijk
biedt u een origineel
(advertenties)

van
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SLM

van

PTT: extra werk D’66 alleen op
voor 3000 man Straatsburg af

(advertentie

Politiek

-

Schandaal
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Van onze parlementaire
redactie
HILVERSUM, maandag
BREDA, maandag
In de komende vijf jaar
onafhankelijk de
gaat
D'66
komt er bij de PTT extra
voor het Euroverkiezingen
werk voor minstens 3.000
parlement
invoering
pese
in. Er wordt
man. Alleen al de
toenadering
gegeen
1.000
vooraf
postcode
de
levert
van
.bestaanzocht tot een van de
tot 1.500 hoogwaardige arde groeperingen in dat parlebeidsplaatsen op.
Smit- ment
Staatssecretaris
Dit besluit werd het afgeKroes zei gistermiddag tijlopen
weekeinde genomen
radio-uitzending
dens een
op het D'66-congres in Breministerie (Verdat op
keer en Waterstaat) druk da.
Daar oogstte de vroegere
wordt bekeken of overwerk
fractieleider mr. Hans van
bij de PTT strikt noodzakeMierlo, die als kandidaat
lijk is en of dat niet een
nieuwe arbeidsplaats zou voor het Europese parlement in de politiek wilde tekunnen zijn.
rugkeren, stormachtige toe-

Het kabinet nadert nu het
moment, waarop beslist zal
moeten worden, en hopelijk
ook kan worden, over een
regeringsontwerp inzake de
abortus provocatus. Na alles
wat in de jaren zeventig is
geprobeerd en na heel het
feitelijke verloop van het
Bezien
openlijk aborteren door medici, kan men naar mijn
overtuiging van de wetgever door
prof. F. Duynstee
niet verwachten of verlangen, dat een regeling tot
stand komt welke voor de
Persoonlijk betreur ik
abortus een inhoudelijke
rechtsnorm bevat, welke deze ontwikkeling ten zeerrechtsnorm dan echter in de ste, daar ik meen, dat men
rechtspraktijk wederom niet niet tegen die ontwikkeling
lr«n blijven 'vechten door
zou zijn te handhaven..
toch
onhoudbaar blijkende
wetgever
De
moet thans
berusten in het ervaringsge- normen te blijven urgeren.
geven, dat een inhoudelijke
norm voor rechtmatigheid of lets geheel anders is het,-dat
onrechtmatigheid van abor- dan des te belangrijker
tus niet te vinden is, tenzij wordt, dat door een goede
louter op papier. Een wette- regeling van formele vereisten en daarop te stellen
lijke regeling welke geen invan voldoende
houdelijke norm op dit punt sancties
zwaarte
het
aborteren onder
zou bevatten, betekent uiterbehoorlijkecontrole wordt
zegeenszins
aard
dat in de
delijke orde legitimering gebracht. Het is niet nodig,
thans .reeds te treden in de
plaatsheeft.
Zij betekent slechts, dat de vraag welke dan. die procejustitie niet langer in staat durele regelen dienen te zijn
moet worden geacht om met en welke sancties voldoende
justitiële middelen een in- kunnen worden geacht.
houdelijke rechtsnorm tot
Van " beslissend belang
effectieve gelding te brengen. Voor talloze christenen voor de.. mogelijkheid van
kabinet 'om een juridiin dit land is dit een teleur- het
oplossing ten aanzien
sche
stellende, ja zelfs schokkenhét
van
in een juridisch vade ervaring. Maar in onze
verkerend
abortuscuüm
werkelijkheid is ook op dit
vraagstukte
kunnen
bereipermissieve
terrein het
karakter van de rechtsorde ken, is, dat ministers en
en WD eldermate verweven geraakt fracties van CDA
vinden
omtrent
kaar
kunnen
met het algemeen gangbaar
beperkte
overheidstaak,
de
vrijheidsbeleven, vooral bij
thans in de wet tot bede meeste vrouwelijke land- welke
paling
moet komen. Men
genoten, dat de wetgever
vertrouwen
dat de mimag
hier niet langer tegen in
Ginjaar
De
Ruiter
nisters
en
dient te gaan, wil hij het reszullen
hiertoe
het
hunne
inpect voor de wet niet onderbrengen.
mijnen.

optimisti-

scher dan het kabinet. Op
het Binnenhof wordt verwacht dat de grootste oppositiepartij, de PvdA, na veel
uiteindelijk
misbaar
in
meerderheid wel akkoord
zal gaan. Ook wordt toch wel
steun uit PPR en D'66 verwacht.

Abortus en rechtsnorm

I

werlierszaak binnen. Dat '
moet zondagochtend rond 5
uur zijn gebeurd. Op het dak, ■
van de juwelierszaak werd'
een raam vernield en de ■
alarminstallatie uitgescha- I
I
keld.
Toen de inbrekers merk- ■
ten dat ze betrapt waren zijn
ze met de kostbare buit via
daken van het Historisch
Museum en andere panden
ontkomen.
-■

Giro-of bankrek.nummer
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De rijksrecherche stelt
een onderzoek in naar het
optreden van twee Leeuwarder politieagenten tegen de
17-jarige scholier Wietse Jo-

hannes Smit.
De jongen zou door de
agenten zijn mishandeld nadat hij was aangehouden
omdat het achterlicht van
zijn fiets niet naar behoren
functioneerde.
Tijdens een emotioneel gesprek dat daarop volgde
werd de jongen gelast in de
surveillance-wagen plaats te
nemen. Inplaats van naar
't bureau, zoals aanvankelijk de bedoeling was, reden
de agenten naar het recreatiegebied de „Groene Ster",
enkele kilometers ten oosten
van Leeuwarden. Toen de
jongen hierop een aanmerking maakte, kreeg hij van
een van de agenten een
stomp in het gezicht waardoor hij naast zwellingen
aan het gelaat een gebroken
tand opliep. Bij het

ALEKSANDAR

Joegoslavisch menu
voor maar f 12,50 p.p.
brood,
Goultshsoep met stok

diverse soorten

getrild vlees, saus, puree.
saUdeentlsdessert:paltcinka
(gevuld flensje)
Vin maandag t/m donderdag

Reserveringen: telefoon 766384
Ceintuurbaan 196, Amsterdam.

NU OF NOOIT
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slechts f 77,50

Daar kan je ze zelf* niet voor huren!
Kruismodel, dus de beste.
Uosteinderweg
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02977 24882
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Harde kern

\
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RAF

tian Klar (36) en de eveneens
levensgevaarlijke 33-jarige
Adelheid Schulz.
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Beide behoren tot de harde kern van de RAF en worden door de Westduitse autoriteiten onder meer gezocht
wegens v, medeplichtigheid
aan de moord op werkgeversvoorzitter • Schleyer, de
moord op de Westduitse procureur-generaal Buback en
de moord op de bankier Ponto.
De Westduitse politie baseert .de identiteit van het
tweetal onder meer op de bij
de moord' in Kerkrade gebruikte wapens. Ballistische
proeven: hebben uitgewezen
dat de twee Poolse automatische vuurwapens van 'het
merk Makarof van het type
PM-63' toebehoren 'aan het
langgprochte tweetal.
'

•

POST#

zwem-

bad De Kleine Wielen werd
dejongenuit de auto geduwd,
waarna de agenten hem
daar geheel overstuur achterlieten.

&

kunnen worden aangepakt.

'

Se Selegraaf
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codelL
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Staatssecretaris Beyen Weekoverzicht

Europese vakbeweging:

Arbeidstijd met
10 pet bekorten
.

|i

Leegstand
Chinezen willen
kantoorruimte in dollars lenen
is vrijwel

Van één onzer redacteuren

BRUSSEL, maandag

zal op het komende EEGt De Europese vakbewegingvakbeweging
en ministers
! overleg
tussen werkgevers,
.van de aangesloten lid-staten een gemeenschappelijk
plan ontvouwen over verkorting van de arbeidstijd.
,

De vakbonden uit de nefonds van de EEG
'Jgen EEG-landen zullen stre- met 40 procent te verhogen.
Nven naar verkorting van de
Om tot een betere verdeK arbeidstijd met tien procent,
ling
van het beschikbare
bedrijfsen
elke
elk
land
die
•:tak op een verschillende ma- werk te komen, ziet hij het
meeste in vervroegde penKnier kunnen realiseren.
sionering. In EEGverband
K Op dit derde congres over zal ook worden geprobeerd
de werkloosheidsproblemen het overwerk uit te bannen.
donderdag a.s.
in de EEG
Brussel
stelt de Eurofin
In de meeste landen wordt
pese Commissie drie zaken gemiddeld twee uur per
centraal: de stimulering van werknemer per week meer
hoogwaardige industrieën, gewerkt dan officieel met de
de herverdeling van arbeid vakbonden is overeengekoén herstructurering van be- men. Een eind maken aan
drijfstakken.
overwerk zou al veel meer
kunnen
werkgelegenheid
EEG-Commissaris van SoCommissaris
opleveren.
ciale Taken ir. Henk VredeVredeling: „Als dat er maar
ling steltals voorwaarde niet toe leidt, dat een nieuvoor verkorting van arbeidswe golf van gastarbeiders op
tijd, dat dit niet mag leiden Europa wordt losgelaten".
tot kostenverhoging voor het
bedrijfsleven/Het zou denkbaar zijn, dat de werknemers daarvoor een- offer
brengen en dat ook de nationale regeringen een bijdrage
leveren. De EEG. zelf kan
eveneens iets doen: de heer
Vredeling heeft aan de ministerraad voorgesteld het
•

—

—

Ir. Vredeling:

.....

...

sombere voorspelling...

schat, dat tot 1985 on- banen in de EEG moeten
geveer 12 miljoen nieuwe worden gecreëerd om volledige werkgelegenheid te garanderen. Daarom acht hij
het nodig, dat vakbeweging
en werkgevers en regeringen op Europees niveau tot
samenwerking komen. „Als
dit niet lukt, zie ik bet somber in", meent de heer Vredeling, daarbij doelend op
Hij

IRISETTE-DONSDEKEN

twee voorgaande -conferenties die mislukt zijn.

Voor hem staat het vast,
dat in de komende jaren de
overheidsbemoeienis bij de
besturing van de economie
steeds groter zal worden.

„Of we dat nu leuk vinden
of niet", zei hij onlangs. In
zijn notitie voor het overleg
pleit hij dan ook voor een zogenaamde

„transparantie

van investeringen",
met
name voor wat betreft de ge: volgen van bepaalde investeringen voor de werkgelegenr

heid.

tan IRISEITE-pakket betaat uit een eersteklas donsdeken met bijbehorende overtrek, goedgekeurd door de Ned. Ver. ven Huisvrouwen. Waarde
f476,-, een geschenk van IRISETTE NEDERLAND 8.V., Voorthuüen ten
bate van onze puzzelactie voor de Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.

onzer verslaggevers

verdwenen

SCHIPHOL, vrijdag

„Om hun industriële ontwikkeling een flinke stimulans te geven, moet China
Vaneen
enorme leningen aantrekonzer verslaggever»
ken, en ondanks alle rumoer
AMSTERDAM, maandag rond de dollar willen zij die
De leegstand van kantoorleningen het liefst in dollars
ruimte is vrijwel verleden opnemen", aldus staatssetijd. In Den Haag en Utrecht cretaris Beyen gisteren bij
is op dit gebied bijna niets zijn terugkeer van een promeer te huur en ook in Ammotiereis door het Verre
sterdam is sprake van een Oosten.
evenwichtiger ontwikkeling.
De verwachting bestaat dat
in de komende anderhalf i
twee Jaar weer nieuwe kantoorruimte in uitvoering kan
worden genomen, zo heeft
het bestuur van de FrieschGroningsche
Hypotheekbank woensdag gezegd in
een buitengewone aandeel-

kolenhavenproject,
Het
dat via een „letter of intent"
gegund is aan een Nederlands aannemersconsortium
(en naar verwachting binnenkort getekend wordt)
wordt gefinancierd door een

•

y

•:

Vaneen

syndicaat van banken, waarvan de Amrobank de leiding
houdersvergadering.
heeft, en die wil het liefst in
De verwachtingen van de guldens
Volgens
lenen.
resultaten voor 1978 zijn on- staatssecretaris Beyen (ex
veranderd gunstig (circa 15 lid van de Raad van Bestuur
pet winstgroei ten opzichte van de Amrobank) is deze
van 1977). De wat gedaalde bank alleen maar leider van
hypotheekproduktie begint het syndicaat, omdat de ter
de achterstand weer in te lo- zake doende aannemers (Bos
pen. De baten uit de verkoop Kalis, Volker, Stevin en
van onroerend goed zullen HBG) klant zijn bij genoembeduidend lager zijn dan vo- de bank.
rig jaar, maar dit moet rela-

>

;

Wat overigens niet wil zeggen, aldus de heer Vrede-,
ling, dat het stimuleren van
industriefin
hoogwaardige
door de EEG niet zou mogen
leiden tot inkrimping van
werkgelegenheid.

tief worden beoordeeld omdat volgende jaren een veel
beter beeld te zien kunnen
geven.
Over de turbulente ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt zei de voorzitter
van de Raad van Bestuur,
mr. J. de Wilde, dat de FGH
hier weinig last van heeft.
„Het klinkt maatschappelijk
gezien niet zo aardig, maar
we verdienen aan grote
in de rente
meer dan bij een normale
ontwikkeling". De vergadering had geen bezwaar tegen
de benoeming van mr. J. W.
van Dijk tot lid van de Raad
van Bestuur. De heer Van
Dijk heeft functies vervuld
bij Unllnneey.

HUNTER DOUGLAS
WIL NEDERLANDSE
JALOEZIEËNFABRIEK
ROTTERDAM
De Internationale industriële groep Hun ter Douglas uit Rotterdam voert besprekingen met de Nederlandse Jaloezieën Fabriek
Ut-J.F.) in Geldermalsen
over de overneming door
Hun ter Douglas van alle
aandelen van de N J.F.

De komende weken moet
een compromis gevonden
worden, aldus de staatssecretaris. Hij merkte verder
nog op, dat tijdens zijn bezoek aan Peking daar een

landbouwmachinetentoon-

stelling gehouden is, waarop
exposanten
Nederlandse
gedaan.
hebben
goede zaken

BOHRMANN STOOT
DUITS BELANG AF
AMSTERDAM
Bührmann-Tetterode ziet
geen brood meer in de Duitse enveloppenmarkt. Met de

mede-aandeelhouders

van
Reinhart Schmidt in Wuppertal is men het eens geworden over het terugkopen
tegen contante betaling van
haar belang van 34,6 pet. in
deze Duitse onderneming.

De deelneming werd oorspronkelijk, in 1973, verworven om gezamenlijk de
enveloppenWestduitse
markt verder te betreden,
aldus Bührmann-Tetterode.
Volgens

Bührmann-Tette-

rode, is echter de groei uit

deze markt in West-Duitsland.

Win Exclusieve bank
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vooral de vrouw als

koopster).

Ook zal meer .naar de bibliotheek worden gegaan
voor boeken die men eenmaal leest, zullen buishoudingen een combinatie-abonnement aangaan wat de lezerskring per abonnement
uitbreidt en moet rekening
Van een onzer redacteuren worden gehouden met conDEN HAAG currentie van informatie in
De leesgewoontes zullen het Engels alsmede inbreuk
de komende 25 jaar sterk op het auteursrecht door foveranderen. De leestraditie tokopiëren.
zal op hoog niveau blijven,
maar minder tijdpasserend
en meer tijdsintensiverend
De heer Van den Brink
worden. De vrouw zal een achtte het nog te vroeg om
grotere invloed krijgen op meer exact te filosoferen
het bestedingspatroon met over de printer naast het tvbetrekking tot de informatie. toestel met viewdata, waardoor ook deze laatste geen
Dit zei drs. K. E. M. van wegwerpinformatie zal beden Brink, voorzitter van de hoeven te verschaffen. „De
raad van bestuur van Else- service van deze huisdrukviei; gisteren op de jaarver- kerij zal mogelijk uitgroeien
gadering van de Nederland- tot het geven van „geprinte"
het
se Organisatie van Tijd- informatie waarvoor
schrift-Uitgevers (NOTU) in beeldscherm alleen het sleuDen Haag.
telwoord aangeeft."

Leesgewoontes
gaan sterk
veranderen
»

/

de heer Van den
Brink zal er minder tijd zijn
voor lezen en meer drang tot
selectiviteit wat zich zal uiten in meer emancipatie van
de vrouw als informatie-consument op een zeer breed
Deze exclusieve zeer luxueuze INDEN benk is een van de week-hoofdprijzen in onze puzzelactie ten bate van de Stichting Nationaal Fond» Sport GeMeubelen
handicapten. Verkoopwaarde f 3,000,-, een geechenk van INDEN
8.V., Beverwijk.
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terrein, hobby- en praktijkboeken, kleurgebruik ook bij
dagbladen, veroudering van
de lezerskring bij dagbladen,
losse verkoop van bladen

Over de opmars van met
name de videocassette was
spreker niet optimistisch.
De gemakkelijke reproduceerbaarheid van beeld en
geluid zal volgens drs. Van
den Brink een „zwarte
markt" voor deze betrekkelijk dure speeltuigen doen
ontstaan waarbij moeeliik
het illegaal fotokopiëren nog
in het niet zal vallen.
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Buitenland

China lanceert
politiek offensief
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Franse media gek op nazi’s
Van onze correspondent
PARIJS, maandag
premier
De
Franse
Raymond Barre heeft de
nieuwsmedia op de vingers
getikt wegens een volgens
hem steeds duidelijker wordende neiging om de massamoorden door Hitler-Duits-

land op een vergoelijkende
manier voor te stellen.
Barre had wel enige reden voor de lange brief die
hij aan de staatsradio en -tv
schreef, maar die tegelijkertijd ook voor de Franse pers
was bedoeld.
Het weekblad I'Express

oorlog rechtstreeks verant-

veroorzaakte namelijk de
afgelopen week een groot
schandaal door een verbijsterend interview af te drukken met de ex-commissaris
voor joodse zaken in Parijs,
Pierre Darquier de' Pellepoix.

Darquier was tijdens

voor.

woordelijk
de gevangenneming van 75.000 joden
en werd in 1945 bij verstek

ter dood veroordeeld.

Mythe

overbekende Amerikaanse
Uit zijn schuilplaats in televisieserie „Holocaust"
Spanje verklaarde de bedleaan te kopen, waarin de
gerige en waarschijnlijk massamoord van joden door
wat seniele grijsaard, dat nazi-Duitsland min of meer
het vermoorden van zes getrouwelijk wordt weergemiljoen joden door hun geven.,..;
Duitse martelaars op een
Bernard Henri Levi, een
mythe berustte. In de kamvan Fr&nkrljks nieuwe filopen vergaste men alleen sofen, tóals men ze hier
maar luizen, zei Darquier.
noemt,-'gaf het verschijnsel
Het afgrijzen verwekken- als volgt weer: „Men praat
de interview was niet het zo weinig-mogelijk over de
enige in zijn soort. Kort massamoordentijdens de
daarvoor had de televisie oorlog omdat men heel goed
een reportage over Eva weet dat-het geen Duitsers
Braun, de maftresse van maar Fransen waren die in
Hitier,
gebracht, Frankrijk jacht maakten op
Adolf
waarin deze dame met haar de joden'en hen naar de
joden uitroeiende minnaar kampen stuurden".
als een wat merkwaardig
De Franse minister van
maar toch wel charmant Volksgezondheid, mevr. Sipaar werd voorgesteld.
mone Weil; die als enige van
talrijke familieleden
haar
Daar kwam dan kort daareen
verdelgingskamp teuit
bij
voor nog een gesprek
rugkeerde;
heeft in de Nadame
die
Frankin
met een
rijk bekend staat als het tionale .Vergadering open„wijf van Tulle", Deze lijk haar afgrijzen over deze
Duitse vrouw had tijdens de tendens in de nieuwsmedia
de uitmoording van vrijwel uitgesproken.

de

Onrust in Z.0.-Azië
BANGKOK, maandag
De ernst van de situatie in Zuidoost-Azië
heeft gisteren geleid tot het verrassende en
abrupte vertrek naar Cambodja van een
hooggeplaatste Chinese delegatie. Daarnaast
vertrok de invloedrijke Chinese vice-premier
Teng Hsiao-ping uit Peking voor een bliksemtournee langs drie andere landen van
Zuidoost-Azië.
Bovendien wil partijvoorzitter Hwa Kwo-feng zeer binnenkort bezoeken brengen aan een aantal Westeuropese landen. waaronder de Bondsrepuliek Duitsland.
De reizen van de Chinese landen vooral gaan over de
top staan in direct verband kwestie van de Chinezen
overzee, die met miljoenen
met het dit weekeinde gesloten akkoord tussen Rusland in deze drie staten wonen.
en Vietnam, dat volgens ChiDit kernprobleem is de
na en Cambodja een „milioorzaak van het ernstige meningsverschil tussen China
taire alliantie" is en het besluit van het politbureau aan en Vietnam. Vietnam en
het westen voor te stellen Rusland beschuldigen China
dat Rusland troepen terug ervan zich in deze, landen te
zal trekken uit landen van bedienen van dé Chinese
het Warschaupact in ruil burgers overzee als een
„vijfde kolonne".
voor vertrek van NATOtroepen uit West-Duits land.
Teng, in wiens gezelschap
De eerste delegatie, waarde Chinese minister van
van het vertrek in de ChineBuitenlandse Zaken Hwang
se hoofdstad was geheimgeHwa meereist, heeft dus als
houden, wordt geleid door taak de Thailandse en Maleivice-voorzitter Wang Toengsische leiders op dit punt gehsing. Hij is de voormalige rust te stellen. Als eerbeveiligheidschef van Mao toon aan zijn adres werd
Tse-toeng en de vijfde man Teng gisteren reeds ontvangen door koning Boemibol,
in de Chinese hiërarchie.
alvorens gast te zijn aan een
diner van de premier, generaal Kriangsak.
De Russische solidariteit
Het onverwachte bezoek met
Vietnam werd dit weekvan deze hoge Chinese leieinde
benadrukt bij de herders aan Cambodja vindt denking
van de 61e verjaarplaats op een moment dat de
dag van de Russische revoluspanning in het betrokken
tie. De Vietnamese premier
gebied naar een nieuw hoogPham Van Dong en partijleitepunt is gestegen. Er zijn der Le Duan zaten op het
veelvuldige
aanwijzingen
erepodium met president
voor een ophanden zijnd ofBreznjev en andere
Leonid
fensief van Vietnam tegen hoge Kremlinbonzen toen
Cambodja, terwijl de toepremier Kosygin een toestand aan de Vietnamees- spraak hield.
Chinese grens met de dag
slechter wordt
Vice-premier Teng HsiaoIn de ze toespraak begroetping gaat praten met de leite Kosygin „het heldhaftige
ders van drie ASEAN-lanVietnamese volk", dat zo
den (Associatie van Zuidoosdapper de Chinese druk
taziatische naties): Thailand, weerstaat. Hij benadrukte
waar hij gisteren aankwam
dat Rusland zijn banden met
voor een officieel bezoek van t Vietnam zou versterken.
vijf dagen, daarna Maleisië,
Later werd nog gemeld,
van 9 tot 13 november, en
dat
Rusland als een duidetenslotte Singapore, van 13 lijk gebaar naar het Westen
tot 15 november. Met Singaconcessies zou doen op het
pore onderhoudt China nog
punt van de mensenrechten.
geen diplomatieke betrekDissidenten zouden in vrijkingen.
heid worden gesteld en
Buiten de internationale meer joden zouden naar Ispolitieke onderwerpen zulraël mogen emigreren.
(AP/Reuter)
len de gesprekken in de drie

ONVERWACHT
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(advertentie)

Gun uzelf en uw 13
vrienden het besfaL^lik.

.

Oostenrijk wijst
kernenergie af
Van onze correspondent
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JERUZALEM, maandag

Terwijl de belangrijkste
nog openstaande vraag in de
vredesonderhandelingen

tussen Israël en Egypte de
datum van ondertekening
van het vredesverdrag lijkt
te zijn. heeft de regering in
Jeruzalem gisteren besloten
twee militaire kampen op de
bezette westelijke Jordaanoever te ontruimen en ter
beschikking te stellen van
kolonisten van de fel-nationalistische beweging Goesj
Emoniem.
Deze kolonisten moesten

twee jaar geleden illegale
pogingen tot stichting van
nederzettingen opgeven en
kregen tijdelijk onderdak in
militaire kampen in de
buurt, in afwachting van te-

hun oude
woonplaatsen, zo verklaarde
toen de regering-Begin.
Nu echter gebeurt precies
het omgekeerde en worden
de militairen geëvacueerd,
terwijl de burgers in bezet
gebied mogen blijven. Een
regeringswoordvoerder verklaarde de beslissing giste-'

rugkeer

naar

gewelddadige betoging tegen
het bewind van de sjah houden. Hoeveel slachtoffers er

in bet afgelopen weekeinde

TEHERAN, maandag sjah ligt, bleef het rustig.
De Iraanse regering heeft gisteravond, na een weekeinde
Naast de wilde betogingen
van wilde betogingen, waarbij tientallen gebouwen in de wordt Iran ook geteisterd
hoofdstad Teheran in vlammen op zijn gegaan, ontslag genodoor een staking in de oliemen, aldus betrouwbare zegslieden.
raffinaderijen, de telecommunicatie en bij de nationaHet ontslag van de rege- de troepen praktisch machle luchtvaartmaatschappij.
teloos toegekeken hoe groering van premier Jaafar Sharif-Emami, die slechts tien pen van duizenden betogers
weken aan het bewind is ge- tegen het bewind, onder het
De leider van het in de opweest met als belangrijkste aanheffen van kreten als
sjah"
prakgemoederen
positie
zijnde Iraanse Natiohet
aan
de
in
„dood
taak de
land te kalmeren, is nog niet tisch alles wat in hun weg nale Front, Karim Sanjabi,
lag vernietigd hadden. Het heeft na besprekingen in Paofficieel bevestigd.
ministerie van Voorlichting, rijs met de leider der sjiitide Britse ambassade, grote scbe moslims, Ayatolla Kho
hotels, banken, tientallen
meini, verklaard af te zien
In de hoofdstad wordt ge- winkels, bioscopen en een van zijn voornemen om met
speculeerd dat de sjah van groot deel van het uitgaansde sjah over de politieke siplan is een bijna geheel uit kwartier van Teheran gintuatie te gaan praten en in
militairen bestaande rege- gen in vlammen op.
plaats daarvan de oprichting
ring te laten vormen, die
aangekondigd van een „NaDe minister van Voorlichdoor een burger zal worden ting, Ameli Tehran, werd tionale Islamitische Bewevoorgezeten. Fanatieke mosvoor zijn departement door
ging" met Khomeini en anlimleiders hebben, vooruit-' betogers afgeranseld.
dere oppositiebewegingen.
lopend op dergelijke ontwikDe woede van de menigte
De twee leiders zeiden dat
kelingen, al verklaard dat zij vloeide voort uit de geweldhet eerste streven van de bede „Jihad" (heilige religieu- dadige botsingen van zaterweging is, het „illegale beze oorlog) tegen het bewind dag tussen studenten en bewind" van de sjah te verzullen uitroepen, als de mili- togers, waarbij volgens offidrijven. Khomeini voegde
tairen aan de macht komen.
ciële opgave vijf, maar voldaar de waarschuwing aan
De militaire gouverneur gens leiders van de oppositie toe dat ieder die onder de
van Teheran, Gholam Ali- tussen de 40 en 60 studenten
sjah een verantwoordelijke
Ovisi, heeft gisteravond ge- om het leven waren gekopositie aanvaardt, „door het
zegd dat van nu af aan strikt men. Volgens offidfile medevolk zal worden verdreven".
de hand zal worden gehou- delingen zijn er geen slacht(AP)
den aan de staat van beleg, offers onder de buitenlanen dat geen enkele samenders.
scholing van drie of meer
In het noorden van de
personen zal worden getole- hoofdstad, waar de meeste
I reerd.
buitenlanders wonen en
Eerder op de dag hadden waar ook het paleis van de

ren met de mededeling dat
„het niet om nieuwe nederzettingen gaat, maar om bestaande, die een andere bestemming krijgen". Daarom
kan volgens hem de maatregel niet in de strijd zijn met
de belofte, geen nieuwe nederzettingen te stichten in
bezet gebied, zolang de vredesonderhandelingen in volle gang zijn.
Inmiddels doet zich een eigenaardig verschijnsel voor
in Judea en Samaria (de.
Jordaan oever).
westelijke
Palestijnse vluchtelingen die
in de afgelopen jaren het ge-

bied hadden verlaten, keren
er nu illegaal terug en het
eerste wat zij doen is het
leggen van funderingen voor
woningen op het hun toebehorende land, om te voorkomen dat het leger hun land
onteigent voor de vouw van
nieuwe joodse nederzettingen.

Gisteren vergaderde de regering in Jeruzalem zonder
resultaat de hele dag om het
ontwerp-vredesverdrag
te
bespreken. Premier Begin,
zelf in Amerika, stuurde zijn

van betogingen, plundering
en brandstichting zijn gevallen, is nog niet bekend, maar
volgens leden van de oppositie zijn zaterdag bij schietpartijen 40 tot 60 mensen om
het leven gekomen.

'(advertenties)

Jihad

•-

De socialistische kanselier
Bruno Kreisky heeft het resultaat een nederlaag voor
zichzelf en zijn partij genoemd. Of hij zijn aankondiging om in geval van een nederlaag af te treden waarmaakt, zal vanochtend tijdens een bijeenkomst .van
het partijbestuur worden
-

-

besproken.

De socialistische partij en
de door socialisten beheerste
eenheidsvakbond,
hadden
zich tijdens een emotionele
voor
verkiezingscampagne
kernenergie
uitgesproken.
De christelijke volkspartij
weigerde een advies aan de
bevolking af te geven, voordat het probleem van het
kernafval was opgelost. De
kleine vrijheidspartij had
zich duidelijk tegen de ingebruikneming van de kern-

Nyerere praat
met Cubaanse
minister

minister

Defensie,
van
Weizman, naar de Israëlische hoofdstad om een snelle goedkeuring van de ministers voor het ontwerp te
krijgen. Deze toestemming

DAR ES SALAAM,

een vredesverdrag te weer-

houden.
Een poging van de conferentieleiders om Egypte met
geld over te halen de akkoorden van Camp David af te
bleef echter uit en daarom zweren, mislukte jammerzal vandaag de regering zich lijk toen president Sadat zaopnieuw over het ontwerp terdag weigerde een delegatie onder leiding van de Limoeten buigen.
Vooral het feit dat pre- banese premier El Hos te
mier Begin in Amerika Is- ontvangen en liet weten dat
belangrijken
raéls eis om financiële hulp hij
„vrede
van de Amerikanen heeft vindt dan bankbiljetten".
omgezet in een verzoek voor
Sadat had ook een lang 'oneen langlopende lening heeft derhoud met waarnemend
in Jeruzalem kwaad bloed minister van Buitenlandse
gezet
Zaken Ghali en Osman el
De Arabische topconferen- Baz, deelnemers aan de ontie in Bagdad is gisteravond derhandelingen
in New
afgelopen met een onver- York, die de opdracht krewacht v milde oproep tot gen, geen afzonderlijke vreEgypte, geen vredesverdrag de met Israël te sluiten zonder voldoende garanties
met Israël te sluiten.
De officiële verklaring be- voor de rechten van de Pavat geen woord van kritiek lestijnen.
Zowel in Jeruzalem als in
op Sadat en er wordt evenCaflro
werd gisteren bekend
tegen
sancties
min met
Egypte gedreigd, maar waar- dat binnen een maand na onnemers op; de conferentie dertekening van het vredesachten het niet onmogelijk verdrag beide landen ónderdat in het geheim afspraken handelingen over zelfbezijn gemaakt om Egypte en stuur van de Palestijnen zulIsraël van het sluiten van "en beginnen.
t

maandag

De president van Tanzania, Julius Nyerere, heeft de
Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Isidoro
Malmierca, onverwacht uitgenodigd voor een gesprek.
De
Cubaanse
minister
maakt een rondreis door
Afrika, eerder was hij in
Malagasy, terwijl hij woensdag doorreist naar Mozambique.
Officieel werd gesproken
over „de bevrijding van zuidelijk Afrika", maar diplomatieke kringen denken dat
Nyerere steun van Cuba
heeft verzocht in het conflict
met Oeganda.
De Oegandese radio maakte gisteren bekend dat president Idi Amin bereid was
bemiddeling van Libië te accepteren. De Libische minister van Cultuur. Mohammed
Al'Zawi, is reeds in Kampala aangekomen.
Oegandese
leider
De
noemde gisteren zijn 35ste
kind, een dit weekeinde gestoten zoon, Kagera, naar de
rivier die nu de nieuwe
grens met Tanzania vormt.

Ook voor Victor rekenapparatuur dé
specialist. Van simpele tel/rekenmachine t/m vrij programmeerbare
tafel-computers

Roneo Vickers
\f
w Holland bv
Kerkdreef 1. Krimpen a/d Ussel
tel 01807 -190 22* Vraag documentatie

WENEN, maandag

Oostenrijk krijgt Keen kernenerjde. De bevolking heeft
zich gisteren in een volksstemming nttét een meerderneia
van
van slechts een half procent tegen de ingebruikneming De
uitgesproken.
de kerncentrale Zwentendorf bij Wenen
verkiezingsopkomst bedroeg maar 64%.

Oppositie

Israël geeft kolonisten kampen
Van onze correspondent

Een Iraanse militair schiet
voor de universiteit van Teheran op studenten, die een

Regering Iran
neemt ontslag

Waar vindt u vandaag de dag
nog een jenever die nog steeds
gestookt wordt. Net als
p-j Wf wttjwm» \l|
in1695. DeKuyper
is zo'n jenever.
Al eeuwenlang een borrel van klasse
.

alle mannelijke bewoners
van het Franse dorp Tulle
zich op de knieën van'de
Duitse soldaten een stuk in
de kraag gedronken. Tegelijkertijd weigenie de Franse televisie de inmiddels

kernbraridstof moet teruggezonden worden.
Oostenrijk; is het eerste j
land ter wereld waar de be- j
volking werd opgeroepen om >
over kernenergie te stem- j
men. Binnen, de socialistische partij manifesteerde
zich echter een sterke stro- j
ming tegen de opening van ;
de kerncentrale. Men ver- ;
wacht dat .het tot sterke ;
spanningen in deze partij zal
komen,-omdat de partijvoorzitter-Kreisky deze groepen
met consequenties heeft ge•

>

•

dreigd.

:

(advertenties)

;
\

■■

j

centrale uitgesproken.
Op grond van de verkiezingsuitslag kan deze kerncentrale, die rond één miljard gulden heeft gekost,
niet in gebruik worden genomen. De reeds door de
Bondsrepubliek
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NU OOK IN AMSTERDAM
Voor advies iniake beleggingen, hypotheken, assurantiën, aan- en:
verkoop van huizen, alsmede huur en verhuur van onroerend goed
in en buiten Amsterdam.
,
>
Honthorststraat no. 9 in
Ons kantoor is gevestigd
Amsterdam-Zuid, waar onze medewerkers u graag alle informatie
zullen verstrekken.
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MAKELAARSKANTOOR BALKEMA B.V.
HONTHORSTSTRAAT 9
AMSTERDAM-ZUID
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TELEFOON 020-641211, KANTOORUREN VAN 08.45 UUR TÓT 17.30
:
UUR.
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REEDS GEVESTIGD IN DEN HAAG, ROTTERDAM.
ROZENBURG EN VOORTS IN SPANJE EN BELGIE.
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FAMILIEB ERICHTEN

r kunnen van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 uur
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f is uw schoonmaak wilßl i:

\

Fréderique

Anne

dochter van
R. L.P. en E. J. M.

[wel

•

WOLFFSCHOEMAKER-

„.�•»»•«».
Getrouwa.

Bart Henny

drijver

Willem Klooslaan 4,

en

Annet

Uithoorn,
4 november 1978

van Oosten
Slingeland

De heer en mevrouw
MULDER-BONTJE,

A^SSmeTell2B.
*Sl7.Paris.

FOLKERT

.

BASTIAAN

:i

Keven met blijdschap kennis van de geboorte van
bun zoon en broertje
'

•

;

JurrePaul

'TOffi;

£

Leiden,
4november 1878
•

'

M,*ot rinpH
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Bedroefd geven wij u kennis, dat nog onverwacht*
\van ons is heengegaan mijn lieve Man, onze zorg-

|.
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lil
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't Shirt zoals 't hoort niet meer van dat hele
strakke en ook niet te wijd.Gemaakt van praktisch
en behaaglijk 65/35 polyester/katoen.
Merk: Club. In alle kleuren die de mode kent
Alleen deze week van 18,-voorlS,-

Amstelveenseweg).

Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdagavond
van 7-8 uur.
De crematie zal plaatshebben woensdag 8 november te 10.30 uur in het crematorium Westerveld
teVelsen.
Vertrek van het Uitvaartcentrum Zuid te 9.49
uur.

gewenst

.'

EWOUD PIETER GROOT
op de leeftijd van 69 jaar.

Credietverzekering
Maatschappij nv

F. W.
Namens de familie
A. Sluis-Groot

Oj •W

Amsterdam 1978

■

Spuistraat 56.

Op ons moderne kantoor in het centrum van Amsterca. 5 minuten van de Kalverstraat en Dam
dam
hebben wij een afwisselende baan beschikbaar voor
een

Corres.adres: G. J. Reeser, taan van Poot 110,
2566 EC Den Haag. .
De overledene is overgebracht naar een van de
rouwkamers van de Uitvaartverzorging, Coöperatie P.C„ Ookmeerweg 273 te Amsterdam-Osdorp.

De

meisje of jongeman

begraafplaats Westgaarde te Amsterdam. "T

met goede telefoonstem

teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 7
november, tegen 14.00 uur, op de gemeentelijke

"
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MAARTEN JONGKIND

•

op de leeftijd van 72 jaar.

A. Jongkind-Jongkind
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AANMELDEN CENTRUM:
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N.Z. Voorburgwal 353
telef. 252534
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nod ig. Net als ons zorgvuldig
geselekteerd schoonmaakpersoneel. En wordt het gesprek
slechts informatief of oriënterend, dan vindt hij dit bést.
D iegesprekken blijken achteraf
voorallepartijen vaak
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Goed vooreen frisse
J;:
aanpak van uw
iJI
:
schoonmaakproblemen. Invullen, aanhoren en eens
!
kijken wat De Gast te bieden heeft.
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bedrijf/instelling
Naam
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Hoofdkantoor: Weesperzijde 100, Amsterdam
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Van onze Rotterdamse
redactie

man in benen

ROTTERDAM, maandag

De 78-jarige alleenwonende weduwe Van Dam-van
der Weiden kwam zondagavond in haar woning om
het leven tijdens een giftige

'

»

i

onzer

tusen

die jonges

en

van

mes
aan verwon-

•

en

en

de kranl helpt
u op weg

en

•

:

opgeln

i

tapijt gaat....

de IVoöiikraiii

helpt u wel

overldn.

Bekentenis in
moordon Turk

e'hbn

J

W.

leeftijd plm. 22 jaar.
Zij die houden van afwisselend werk, buitenlucht en
van een goede salariëring en aangepaste secundaire
arbeidsvoorwaarden, -kunnen telefonisch contact opnemen met dê heer W. de Vries, telefoon 020-5853205,
of schriftelijk aan de directie Echo Pers, Postbus
2202.1000 CE Amsterdam

•

en

>

/\^rt

Dode opgehaald Jongen met mes
uit gracht
doodgestoken

■ i i

O

de hitte die daarvan het gevolg was, smolt een loden
gasleiding weg. Daarbij ontwikkelde zich een zware,
Van een onzer
zwarte rook, die vermengd
verslaggevers
was met gas.
De vrouw, die op dat moAMSTERDAM, maandag
ment rustig in de keuken
De inzittenden van de
zat, werd onwel door kool- auto, die zaterdagochtend
en rond 5 uur in het water van !£
monoxyde-vergiftiging
overleed kort daarop in een de Nieuwe Vaart bij de Cru- !•;
quiuskade in Amsterdam reziekenhuis.
den en om het leven kwa- \t
men, zijn geïdentificeerd,
3;>
Het rijn de 23-jarige Trijn- ;;
tje de Bruin en haar 33-jari- ;>
ge Egyptische vriend Husan ;
Sultan, met wie zij in de ;•
Riouwstraat samenwoonde.'
Vanverslag
Het vermoeden van de poli- ;j
WESTERBORK,mandg
tie, dat er nog een derde perr ;;
Tijdensruzie
soon in de auto had gezeten, : 5
is niet juist gebleken.
enkele uitmondDe verdronken Egypte- '•
demaviescnhtlpearnaar, s die de gezonken auto • j
tij(DWierst.r)bok de
nog wist te verlaten maar
18-jarigeDaWmile
door de sterke stroom de '■>.
uitdplmatesti
wallekant niet kon bereiken,
neergestokenkort
woonde al 14 jaar in Nederland. Hij stond om duistere J
de
dingen
redenen onder valse naam
en als Iranees ingeschreven. ;•;
Dedader
;
lottigesde

Van onze Rotterdamse
redactie
ROTTERDAM, maandag rookontwikkeling.
Een agent van de RotterIn het huis aan de Schiedamse politie heeft vrijdag- kade ontstond in de meteravond de 28-jarige autohan- kast een kortsluiting. Door
delaar P. F. I. van R. uit
Zundert in zijn benen geschoten. De man had zich
agressief tegenover de politieman gedragen. Het slachtoffer is opgenomen in het
Zuiderziekenhuis.
.
Van een onzer
De autohandelaar maakte
verslaggevers
eerst moeilijkheden toen de
politieman hem wilde beAMSTERDAM, maandag
keuren voor verkeerd parkeUit het water van de Zoutren. Vervolgens weigerde
hij een alcoholproef en nam keetsgracht in Amsterdam.zo'n dreigende houding aan is gistermiddag het stoffelijk
dat de politieman een waar- overschot opgehaald van een
26-jarige man die in de Bijlschuwingsschot loste. Hierdoor niet afgeschrikt wilde mer woonde.
Hoe het slachtoffer, die
de man de agent te lijf gaan,
waarna deze twee gerichte volgens deskundigen al een
schoten afvuurde. Een kogel week geleden verdronken
trof de autohandelaar in zijn moet zijn, te water is gebovenbeen en de andere in raakt is voor de recherche ge
Ruve.rklaitd
van de rijkspolitie te water
beide onderbenen.
gehanVoorlopig
noodweert
rijksrecherche
nog
mysterie.
De
ondereen
zoekt nu of de agent onder wordt niet aan een misdrijf deld.bezHdricighj
de juiste omstandigheden gedacht Het slachtoffer had hebben toenop
van zijn dienstwapen ge- geen uiterlijk waarneemba- WillemDam te
bruik gemaakt heeft.
re verwondingen.
ingestoken.
'

HUIS

Verdronken paar
geïdentificeerd

Weduwe overleden door koolmonoxyde
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EEN ASSISTENT VERTEGENWOORDIGER
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haar activiteiten voor
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EEN ALI-ROUXO RAYON
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Verdienste: f 50,- tot f 80,- p. week.

Goudsbloemstr. 2
hoek Brouwersgracht .
telef. 246347
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Omgeving West-Centrum

komend
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Voor het helpen bij uw beslissingen is h»t misschien goed
eens scherp op kleinigheidjes
te letten. Stof op de plinten. De
reuk in toiletten. Restprullen in
de mand. En blijft uw elleboog
aaneen koffiemorsplek van
gisteren plakken, dan is het
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Wegens uitbreiding
uitgave
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ENIGE
BEZORGERS
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voor het bezoeken van bestaande en nieuwe adverteerders en

I

J|

Agent schiet

Entosorbine stopt diarree,
zuivert de ingewandenen brengt de maag tot rust.
Smaakt aangenaam.Helpt snel.

zo spoedig mogelijk
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Voor het maken van een afspraak voor een nadere
kennismaking kunt u onderstaand telefoonnummer
bellen en vragen naar de heer Veldhoen.

MAAG EN DARMENi
VAN STREEK?

■bijverdienste
pJ ■ vragen voor

naar onze referentielijst en

I

I{

:

Wij bieden een levendige werkkring met uitstekende
secundaire voorzieningen.

en kleinkinderen
'Aalsmeer, 3 november 1978
Oosteinderweg 364.
De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum „Bouwens", Startbaan 7 te Amstelveen.
Gelegenheid om afscheid te nemen aldaar maandag van 19.00tot 20.00 uur.
Thuis liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatsvinden dinsdag 7
november a.s. om 14.00 uur op de Nieuwe Alge::
mene Begraafplaats te Aalsmeer. ,;
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Hiervoor vragen wij als opleiding minimaal Mavo 4 of

GijsenCoby
Map en Martin
Maarten en Mary
Nel en Jan
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schoonmaak verborgt. Vraag
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Haar/zijn werkzaamheden zullen bestaan uit het assisteren van een groep van ca. 6 medewerker* d.m.v. het
aannemen van telefoon
opvragen van dossiers
diverse administratieve werkzaamheden.
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test is al
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Vakwerk is vakwerk, vindt De
Gast B.V. En terecht, want met
man

j
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In de leeftijd van 18—30 jaar.
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Plotseling is tot onze diepe droefheid van ons
heengegaan mijn lieve Man, onze zorgzame Va-.
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dafde

schoonmaakland.
dat is zeker.

maakbedrijf verleent De Gast u
Complete dienstverlening. Van
dagelijkse schoonmaak tot
geve reiniging. Van
hydrocultuur tot grootschoonpromaak van op
|ekten. Maar het k'ezen staat
vrij Met de pen en doorhalend
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Van oudsher kent Nederland
een schoonmaakbedrijf
pure hyoiöne hoog in het
vaandel voert: de Gast B.V.
Sinds I9l7zichzelf gebleven
en daar komt voor geen goud
verandering in. Met alle tijden
en methodieken meegegroeid
er, tóch ouderwets Mi oeble-
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Enige en algemene kennisgeving
Op 4 november overleed nog onverwacht mijn
Huisgenoot, onze Broer en Zwager
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schoonmaker.
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De ene schoonmaak is de
andere niet. Dat zit'omniet zozeer in het systeem of de organisatie. Wat de doorslag
geeft is niet alleen het schoon-maakmateriaal, maar vooral de
frisse mentaliteit. Zorg en
zorgvuldigheid. Dat is
vanfle

zameVader eh lieve Opa
PIETER LEONARD BELMER
op de leeftijd van 78 jaar.
.
C. E. Belmer-ter Wee
Kinderen en
kleinkinderen
4 november 1978
Linnaeusstraat 7 UI, ..
1093 EC Amsterdam.
üe overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum Zuid, Fred. Roeskestraat 91, voorheen
Prinses Irenestraat 91 (tussen Parnassusweg en
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ALBEDA
GROENEVELT HEKELT tualiteitenrubriek
Aktua zei

Van onze
dustriebond NW meent dat
economische redactie
de opstelling van premier
HILVERSUM, maandag Van Agt kan worden samenArie Groenevelt, de voor- gevat met: „De werknemers
zitter van de Industriebond en de sociale verzekeringsNW, vindt dat minister Altrekkers moeten slikken of
beda wijzer moest zijn en al* stikken". ,iWelnu, de induslang uit het kabinet had triebond zegt: Van Agt kan
moeten stappen. „Hij maakt barsten", aldus Groenevelt.
zich, gezien zijn verleden,
Minister AJbeda (Sociale
volstrekt ongeloofwaardig".
Zaken)
was van'de opmerGroenevelt zei dit zaterdagkingen
van
Groenevelt niet
middag tijdens de radio-uitzending „In de Rooie Haan". onder de indruk. In een teleDe voorzitter van de In- visie-uitzending van de ac-

Albeda dat Grocnevelt ook
kritiek had op de vorige minister van Sociale Zaken.

• $

Van onze correspondent

:■'
HENGELO, maandag
De 19-jarige Turk S. K.. IJ
heeft bekend zijn landgenoot
M. Tanhan afgelopen week, !J
te hebben doodgeschoten;
met een wapen dat hij van; X
zijn vader H. K. had gekre-' 'X

„Bovendien was Groenegen.
velt in bet verleden, toen ik
Uit onderzoek is gebleken ■/,
nog hoogleraar was, het ook dat er sprake was van een' :>
niet altijd met mij eens. Turkse familievete.
De'
Laat de voorzitter van de Indochter van K. had een verdustriebond aan de hand van houding met het slachtoffer, v
de officiële stukken maar
In verband met deze zaak •/,
eens waarmaken dat ik mij heeft de politie ook de doch- ;>
ongeloofwaardig maak", al- ter van K. en K. zelf aangehnnHan
dus Albeda.
s
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PRIVÉ

„Swingpop”-feest
in Amstelveen

door
Meydn

Henkvan
der

Waarom
Petra

DE MUSICAL „SWINGPOP" van Seth Gaaikema is
na veel interne problemen
waaronder technische moeilijkheden, in het Cultureel
Centrum in Amstelveen in
première gegaan. Na afloop
was er 'n ontvangst voor de
medewerkers van de show
LONG,
ROBERT
zoals
SYLVIA DE LEUR, LEEN

JONGEWAARDenNELLEKE
BURG..
René van Vooren was er

met zijn twee dochters en
Piet Bambergen was er met
zijn vrouw.

haar
Laseur

Dankbaar
Opmerkelijk was de aanwezigheid
van RONNIE
BIERMAN, Blonde Greet uit
„Wat zien ik?" die echter
heel snel weer verdwenen
was. Seth Gaaikema zei na
de voorstelling: „Ik ben blij
dat het nu begonnen is. Ik
ben de medewerkers reuze

ontslag

dankbaar".

Seth liep alle kleedkamers
langs om zijn sterren te bedanken.

nam

•

Grote spanningen zijn er'achter de schennen bij
:
het PUBLIEKSTHEATER. De actrice PETRA
LASEUR, dochter van Mary Dresselhuys en wijlen
• Cees Laseur, is woedend bij het gezelschap
weggelopen. Zij heeft haar ontslag ingediend.

■

:

:
;

worden.

Lachen

De reden voor het ontslag
; van PETRA LASEUR en de
; onrust bij het
Publiekstheater is de
; terugkeer van GERARO
■ REEKERS in een
j dramaturgische functie.
geheel
} Men vindt over het
; dat Reekers niet in het
■ gezelschap past.

Actie

;

Iv Petra Laseur heeft er

daarnaast bezwaar tegen
i dat er bij het
:
Publiekstheater blijkbaar
I geen „lach" meer af kan.
• Zij spreekt over te veel
'

Op een vergadering van

•

de acteurs en actrices
waren er al protesten tegen
het beleid en vooral de
komst van Gerard Reekers.
Nu men PETRA LASEUR
verloren heeft, wil men
intern toch een actie gaan
Voeren haar terug te krijgen
bij het gezelschap.
Ook Eric Schneider en
3

*

'Annet Nieuwenhuyzen

,al opgestapt bij het

BIJ DE PREMIERE VAN
DE MUSICAL
„SWINGPOP" was het
opmerkelijk dat de arts
AART GISOLF weer in het
gezelschap was van
SYLVIA DE LEUR. Enige
maanden geleden gingen
zij uit elkaar omdat zij
allebei een eigen leven
wilden leiden. Sylvia
huurde ook een flat.
Het alleen zijn is van
korte duur geweest.
Aart Gisolf zei: „Toen
we allebei alleen waren,
begrepen we dat we toch
~

zijn

'

bij elkaar hoorden. Beiden
hebben we een creatief
beroep met veel
spanningen. Als je dan
samen in een

driekamerflat woont
komen er onvermijdelijk
spanningen.

van elkaar, zodat we die
paar dagen dat we elkaar

niet zien best kunnen
overbruggen. Ze is de
partner in mijn leven die

ik nooit zal los laten."
Sylvia de Leur zelf zei:
.Dat Aart en ik weer bij
elkaar zijn, vinden we
eigenlijk heel normaal. Het
missen van elkaar was het
ergste. Die eenzaamheid
het niet op elkaar terug
kunnen vallen, was er de
reden van dat we nu weer
,

Normaal
Sylvia zal de flat nu
aanhouden. Daar kan ze
zich'terugtrekken als ze
een première heeft of zo.
Zo ontstaan er geen ruzies.
Wij houden ontzettend veel

samen zijn."
En zij straalde gelukkig.
Met Aart aan haar zijde.

Leerzaam
Robert Long, de hoofdrolspeler van de musical,
zei: „Ik vind deze musicalperiode leuk en leerzaam.
Deze ploeg komt harmonisch op mij over."
Leen Jongewaard speelt
musical de Duivel.
in
Leen zei: „Deze duivel past
precies bij mij. Zoals hij zich
in „Swingpop" manifesteert, is hij ook niet meer zo
duivelachtig". Op de party
was ook Mieke Bos die er
zeer mooi uitzag, en ook
WIM HOGENKAMP die nog
steeds gelukkig was met de
Davidsring die hij eerder gekregen had.

DE ENGELSE ACTEUR LAN OGILVY, die de
hoofdrol vertolkt in de televisieserie „DE NIEUWE
SAINT", en de voltallige cameraploeg die aan de opnamen voor deze serie in'ltalië werkten, willen
nooit meer in dit land filmen. Tijdens het maken
van de opnamen kreeg men namelijk te maken met
omstandigheden die veel op scripts van „De Nieuwe
Saint" lijken.
GraMen werd door terroris- dat filmmagnaat Lord
beschikvoor
de
serie
ten van de Rode Brigade df
bedreigd en ook was men baar gesteld had!
gedwongen om een hotel te
7De Amerikaanse produ-"
verlaten, in verband met
cent
Lony Spinner verklaareen nabij bomalarm. Het
„Ik
wil nooit meer één
filmen in Italië alleen al, de:
woord
over de Saint of
kostte de produktieleiders
horen."
over
Italië
In totaal ongeveer twintig
Spinner was de
Volgens
miljoen gulden.... Dit beOgilvy
vijfendertigjarige
drag was ruim vijf miljoen
gelukkig
helemaal
niet
gulden boven het budget ook
tijdens het werk in Italië.

calwerk".

Publiekstheater.

Hoe
Angel

Eisen
,„We hebben geprobeerd

om lan zo min mogelijk te

verontrusten over de bedreigingen en eisen die we
ontvingen van de maffia.
Hij werkte ruim veertien
uur per dag en we wilden
niet dat hij zich ongerust
zou maken." Spinner, die
in Italië met een Engelse
cameraploeg werkte, vertelde verder:

veranderde
Farrah

„Ik kon maar niet geloven dat de maffia werkelijk
in staat was om ons tot bepaalde zaken te dwingen*cn
zelfs geld van ons eiste,
wanneer zij maar wilden.
We moesten een gigantisch
bedrag op tafel leggen om
geen last van ze te hebben.

DIT ZIJN TWEE FOTO'S
VAN DE MAN VAN ZES
MILJOEN, de held van de
gelijknamige TROS-serie,
met zijn vrouw FARRAH

FAWCET-MAJORS, die nu
als Angel bekend is
geworden.
Deze foto's zijn
verbijsterend, omdat men
er duidelijk op ziet hoe
Farrah Fawcet qua uiterlijk
is veranderd. De bovenste
foto werd drie jaar geleden
gemaakt en de onderste
foto deze week.

Make-up
De foto's bewijzen in
ieder geval duidelijk hoe
men in HOLLYWOOD met
kapsels en makeupmiddelen en wat nog
meer ook let op de
wenkbrauwen een
vrouw kan veranderen.
Voor veel vrouwen moet
het een troost zijn dat
Farrah Fawcet die
overigens niet mijn
favoriete Angel is ook
-

—

-

—

niet van zelf Amerika's
pi eest gevraagde sexsymbool is geworden.

.

;

waarmee zij bedoelt dat er
te veel tragedies en
sombere stukken gespeeld

De verzoening van Sylvia
de Leur en Aart Gisolf

De Saint in greep
van de maffia

•

Tim Beekman met zijn Lucia van Wichem

■

!

f^zwarte japoanenwerk'',

Een stralend paar, Sytvia de Leur en Aart Gisolf: „We horen bij elkaar".
Exclusieve foto: Ruud van der Linden

Lucia maakt het Goede
Heertje gelukkig
De acteur TIM BEEKMAN, die nationale vermaardheid verwierf door zijn rol als
het GOEDE HEERTJE in de toenmalige
kinder-serie TI TA TOVENAAR, heeft nu
eindelijk privé het geluk gevonden.
Bij de première van de nieuwe Nederlandse speelfilm „MENEER KLOMP"
verscheen hij in het gezelschap van het fotomodel LUCIA VAN WICHEN.
Lucia zei: ~Ik ben blij met mijn liefde
voor Tim. Ik vind het fijn om met hem uit
te gaan en ik profiteer van de publiciteit,
want die heb ik hard nodig."

Twee maanden
Tim zei dat Lucia best haar eigen boontjes kon doppen. Zo heeft zij pas een rol
gespeeld in een televisierol voor Veronica.
„Lucia en ik zijn nu al twee maanden
bij elkaar en we kunnen het heel goed met
elkaar vinden", aldus Tim.

De aanwezigheid op de première ,van
„Meneer Klomp" kostte Tim overigens
wel een rol. Zijn manager kon hem deze
avond niet bereiken toen Tim een rol
werd aangeboden in een toneelproduktie.
Een andere acteur kreeg de rol.

.. .!;•»

.

•

In kringen van het
PUBLIEKSTHEATER is bij
haar collega's veel onrust
ontstaan. Petra is een van
Nederlands beste actrices,

Robert Long na afloop van de Amstetveense première van
Lex Goudsmit zei: „Ik „Swingpop" in zijn kleedkamer met LeenJongewaard en Lex
kreeg door deze musical Goudsmit.
'i
weer de kans om mijn zangtalenten te laten zien. Mijn
stem straalt een soort
warmte uit, denk ik, die
zeer geschikt is voor musi-

.

Overal waar we filmden
moest betaald worden. Tijdens het maken van een
opname in Venetië werden
we gedwongen een buitengewoon hoog bedrag aan de
plaatselijke maffia te betalen om ons werk doorgang
t« laten vinden.
:i

-

.tin Rome werden we met
de maffia geconfronteerd
die ons ook liet weten geld
te willen. Ik bezocht de
Amerikaanse consul om alles met hem te bespreken,
maar deze vertelde me dat
we eenvoudig geen andere
keus hadden dan aan hun
eisen tegemoet te komen.
We kónden beter maar betalen wat de maffia eiste."

Volgens Spinner werd
hij zelfs met de dood beSteun
dreigd door leden van de
Rode Brigade, omdat enkeTim: „En dat, terwijl ik zo graag weer le activiteiten van deze oraan het werk wil. Ik heb het toch wel ganisatie het onderwerp
moeilijk nu deze film gereed is, heb ik voor een bepaalde scène
niets te doen. Ik heb natuurlijk recht op vormden.
WW, maar ik vind het vreselijk daar om te
moeten vragen. Door de werkloosheid in
Ook werd hij gedwongen
het theatervak ben ik laatst bijna aan het in een klein Italiaans stadwerk gegaan In een restaurant, maar ook je te filmen omdat de plaatdat ging niet door."
selijke burgemeester een
•\

LUCIA steunt Tim echter in deze moei» broer van één van de leden
van de maffia was.

lijke tijden met haar charme en opgewekte persoonlijkheid.
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receptioniste
van een jaar of 20 met MAVO.
Vlak bij Kalverstraat en Rembrandtsplein.

.

Heb je 'r zin in, bel dan gauw 020-229570 en maak een

.

Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door
onduidelijk handschrift van de opdrachtgaver behoeven door ons niet
te worden gecompenseerd. i . .
ff
Correcties en/of vervalorders worden onder voorbehoud geaccepteerd
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U kunt tenslotte niet alles zelf
doen. Als u 020-805805 belt en
een tekst opgeeft, helpt een
SPEURDER u een handje mee.
Over deze hulp zult u tevreden
C
zijn.
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Vaz Dias
Knipselservice
Singel 91-93

Cll
18. A'dam.
zoe
ken
rewij
2-3
ATTENTIEI!

presentatieve heren of dames
als informateurltrice) in de buitendjenst
verdiensten ca.
f 3000 p.m. plus goede soc.
Nadere inl.
voorzieningen.
gorden verstrekt door onze
Greiner op
manager dhr.
rneandag 6 nov. 1978, 's midtussen 4'en 6 uur in hotel
Krasnapolsky te Amsterdam
(ingang kleine zalen). Het is
ook mogelijk schriftelijk te solliciteren, gaarne met pasfoto,
bij: G.V.S., Postbus 3117 te
Arnhem.
£11
Naglé
8.V., Metselbedrijf,
vraagt VOEGERS, omg. Aalsmeer. Telef. na 18.00 uur, 010-

.,

3 actieve

-3

jonge mensen

1

Lancelot Nederlandse
Theaterprodukties B.V.

'
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Rokin 118
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'

boekhouder

Gebr. Fermie B.V. schoonmakers
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part-time typiste/dictafoniste
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Koopsom f 50.000 k.k. Koopsom
vereist. Inl.
Irg. vereist. Inl. 020-738008.

Br.

3°

/

]

'

1

i
.

30.000 k.k. Urg.

020-738008! Cl4Ad

Cl4Ad AMSTERDAM-O. T.k. woon-

Vrije vestiging
met ± f 20.000

Oostenrijk

ÏÏS
£•*,

05928-3132

••

eigen geld, per direct leeg te f 125.000 k.k. Inl. 020-738008.
aanv. een heel pand aan de
Cl4Ad
Trompenburgerstraat (A'dam- Ty g jn d(J Govert ninck
Z), waarvan de gemod. parter- straa
qerenov.
2geh
rewoning met grote tuin leeg
KAM . A PPARTEMENT, op de in de zeer mooie omgeving van
te aanv. Ind.: living, slaapka- 2e etage,
v.v. c.v., nwe. badk. Sainte Maxime en Saint Tromers, keuken met plavuizen,
ve?anda op het z. Tot. pez. Inlichtingen:
aparte betegelde doucheka v(oe
plm> w m Ko oppr.
'
V.M.I.
mer, totiet. De gehele flat is
£'k Tele{ jn) . 020
f
Korenlaan
4A
Wassenaaar,
voorzien van gas-centrale ver- 220729
Cl4Ad
telef. 01751-10900
warming. Huren overige etages
Dl4Bu
T.k. geh. leeg pand in Amster2500 o i
met
daarin
dam-JORDAAN,
123.500
f
Koopsom
en
METROPOOL-DOERGA B.V. een compl: inger. snackbar
3 'eS e bovenetages (geen apar02159-10151

CI4A

Frankrijk

.

,

2.

.

———.

.

\J

/

ridArf

.

,

i
,

koop aangeboden

T.k.'

3

Amsterdam

,

Cl_l

Onroerend goed te
en ervaren
Telef.
na
DAKBEDEKKERS.
app.
Cll AMSTERDAM-W. T.k. rosraal AMSTERDAM-O.
19 00 uur 020-762601.
| sO . vr. 'n VOORMAN v.d. 3-kam.app. plus berging. Gel. gel. aan de 2e Van Swinber2
avonduren. Plantaoe Parklaan aan de Van Oldenbarneveldt- denstr. Ind.: kam. plus gr.
straat. Hor. eigendom. Eigen ging. hor. eigendom, eigen
leerling-

Gevr.

,

020-223008.

.

_

Dl4fo

|

Telef.

vraagd, voor vast object A
dam-West. Laagbouw. Telef!
020-5123398, bellen tussen 9
Dn
Liefst met enige ervaring, verdere opleiding binnen het bedrijf is en 15uur.
mogelijk. Leeftijd bij voorkeur boven 18 jaar. Wij bieden gunsti- Schoonmaakbedrijf
EVON
ge werktijden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een 8.V., vraagt voor haar vloerenaantrekkelijk salaris. Sollicitaties kunt u richten aan onze SERVI- ploeg erv. werkkrachten, in
CE-MANAGER, dhr. Stienstra, of aan de directie, van het be- A'dam. Aanm.: 023-381350,
C7 Santpoort-Noord.
drijf.
DIJ
Gevr. KEEPWAGENCHAUFTechnisch personeel gevraagd
FEUR op auto met laadkraan.
Cll
Telef. 02550-11723.
in een goed team werken
Cl_l
Dynamisch ingenieursbur. vr.
eertijk gewaardeerd en goed 861603.
VyQ^QV/
met spoed HTS/MTS-ers voor
betaald woorden
fio7nrht
VJctUUIII
onze
TEKENKAMERS in
Dat is onze krachtl
|; t
on JL, roa
UltZenODUreaU
' Wij vragen voor normaal
A'dam, fl'dam. Utrecht, EindQPriPll7P
bßr
hoven en Nijmegen. Tekenaars
zoekt met spoed
huish. schoonmaakwerk
bouwkunde, Ie bouwkundig
manaTiinontiiiaya^ijn
C tekenaars, bouwkundig
,mnl o< .vrU i d ' leef V v 18
werpers, bouwkundig kalkulamprlpwprkpr<ï
nPttP
ö
ncllc rlamp<ï
UdllltJo
1 IcUßWei
jr>> die m een prettige werktors; bouwkundig opzichters,
sfeer tenminste / 500 tot f 600
EN EEN JONGEMAN
technisch/adm. medewerkers, orders voorbereiden en ver(1.8.V. RIJBEWIJS)
p.w„ geen eigen investering.
betoncon- zendklaar maken, voor cliënt
betontekenaars,
die 's avonds van 18-21 uur willen verdienen met goede
staaltekenaars. oo het Amstel-lndustrieterrein.
stnicteurs,
soc. voorz. U bent representawerktuig- Bel of kom langs:
(ma.-vrijd.)eenkant.geb.
staalconstructeurs,
tief en gaat graag met andere
teAdam-Buitenv.
bouwkundig tekenaar, werk(musical FOXTROT) zoekt
mensen om, belt u dan dinswillen schoonhouden
tuiabouwkundig constructeurs,
assistent(e)
Amsterdam, 020-229393
NETTO LOON 1 104,80 p.w. dag (7 nov.) voor meer inl. tustek.constructeurs, las, boor en
sen 10.30-13.00 uur telef. 030WerkvoorbereiAlle soc. voorz., vakantie/
2?
voor o.a. loonadministratie, toneelprodukties
freesmallen.
910911, tst. 257. (Het betreft
snipperdagen etc. fielt u
Reacties:
en kalkulateurs, mech.
van 13-17 uur
vandaag
teeen functie i.d. buitendienst).
Prinsengracht 14, Amsterdam
techniek
Ult?endbureau Elite vraagt met
0&-ÏW65
EPM&» ,
kenaars/constructeurs,
telef. 020-222244/221400
spoed een ervaren ONDER(ma. t/mvrij. 9.00-17.00 uur)
lator elektro, VEV installateur, hqUDSTIMMERMAN
voor
C c.v.-a.c. tekenaarvlnterwsa (an
voor wij
gere t jjd (s jjlt (j
zoeken kontakt met ervaren SCHOONMAKERS, die denkón
te M, ®". se9-.
Neem
dan
snel
mogelijk
u?
zo
zich
te kunnen verbeteren.
T
020-268000
den. Telef. int.
contact
uitzendbureau
Op klein internationaalhandelskantoor in A'dam-Z oevri
Ook nwg.heden voor school, E||te> Deïiercqstraat 112, Am- Tevens
hebben wij nog plaats over voor een vakman GLAZENvertaters met HTS of MTS stefdam Telef 020-184881.
WASSER.
dipl.
Ferdinand Bolstraat 137, Amje geïnteresseerd, bel dan even met ons
moderne talen, voor de middaguren vanaf 12.30, telef, 020sterdam. Telef. 020-710456. D 9 Ben
j
.
C
Telef. 020-834141. Erasmuaaracht 23. A'dam
723752/703841,

serveersters

•

ning in Volksbuurt met lage Uw huis vlot verkopen.
huur. Alle mog. aanwezig. Adv.campagne. Landelijke koVlotte afwikkeling en geheimh. perslijst. Samenwerking met
ril
Cl 1 verz. Achterstallig onderhoud makelaars overal. KOSTEschtkb.
tot u slaagt. 02208-4950.
vr. geen bezwaar. Br. met uw LOOS
Schoonmaakbedrijf
013
naar Cl3-23869
aanbieding
voor
gede
SCHOONMAKERS
burb^jdam^^^
hele dag. Telef. na 18.00 uur
0...

i

'

-075-178251, afd. Personeelsza-

3

-

.

kelnèrsen/of

Bij Vaz Dias Knipselservice worden artikelen uit alle binnenlandse bladen voor opdrachtgevers gelezen, verzameld en vervolzoeken wij handigens verzonden. Voor de verwerking
ge meisjes in de leeftijd van zo'n 17 jaar.
Een opleiding is niet nodig. De werkzaamheden leer je in dee
praktijk. Met wat inzicht kom je een héél eind.
Wij zitten in het hartje van de Stad. goad te bereiken.
Zin in een gezellige baan met collega's van je eigen leeftijd? Bel>l
dan voor een afspraak 020-247276, mej. Akkerman.
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café-restaurant
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mcr\
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ONR °E "
D
geving. Koop, huurkoop of
hoge huur, op lange termijn. Pos
nn
'bus2l, Wilms.
_Dl
Overname inventaris, ruilwo-
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Leuke baan bij
Knipselservice

met

■

1e restaurantkok

fïïSÏÏT'

WOONHUIS

(

3

iLT

Gevraagd

grote tuin, Amsterdam of om-

1

,

lerland

]

jonge enthousiaste

.

Onroerend goed te koop gevraagd

■.
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Postiljonmotel Utrecht-Bunnik

ISS Mercurius B.V. vraagt
voor
van
ar objecten te
A'dam-C,
SCHOONMAKERS(STERS). Werktijd, v.a.
06 30 uu t/m 900 uur. Heeft u
interesse? Belt u dan ons Districtskantoor te A'dam, telef.
CVI
Q2O 827305.
cti
n
gevr..
Goede STUKADOOR
b u r gerwerk, in A dam.
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Vossiusstraat 8, A'dam, telef. 020-712711
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V.N.V. Beveiliging B.V.

en tuxa flex. Telef. 020-902349.
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Hotel De Roode Leeuw. Damrak 93, A'dam, vraagt per di/
rect
CAFE-REST. KELNER. lef. 020-720878.
—£
;
kL'
aan de directie, teC
Sollicitaties
7
Amstelstation
voor
langere
bij
. |nkomen ' op uurbasis
Groentegroothandel vr. voor 's
lef020-240396.
C
H
Amsterdamseweg
t,|d
m r9 er
voorvTYPISTES van 18-22 jr„ Snackhouse
i
u
Dn
465 te Amstelveen vr. voor zo
mi
DOeKhOUOer rU
voor .3 mnd. of langer. Inl.: spoedig mogelijk mnl. en/of Gevr. MEISJE, 8-2 zaak voor grootrijbew.o2o-823252. —Dll
Zuid Holland. 020-168555. D vrl. VEhKOPERS(STERS). Inl. café Rex, Utrechtsestr. 8. Am- INFINITE 8.V., Distelweg 83,
Amsterdam-Oost
D7 Amsterdam, zoekt medewerWii roeken voor ons kantoor én ?fspr. 020-432120.
D 7 sterdam. 020-244343.
twnictP
M /P
iypiSiei\l/C
een jong REPRESENTATIEF
kers voor de produktie van
voor bedrijf in centrum
haar kunststofpuien. Onze fameisje voor diverse kantoorwerkzaamheden, om opgeleid
briek is momenteel nog gevesQtPnntvnktP
Telef.
üiei luiypicaiu
03405-2744
Rijksweg 12, Bunnik.
worden voor directiesecretatigd aan de Sloterweg 473 te
vraagt, voor spoedige indiensttreding een:
Badhoevedorp, doch zal over
resse.
bieden
salaris
Wij
hoog
Ned./Duits/Eng. en een goed vooruitzicht. Voor
circa 1 jaar worden overgenaar
Amsterdambracht
adm. verdere inlichtingen 020tVD.
gedachten
gaan
Onze
C
Noord.
719883.
u
J
uit naar medewerkers met erboekhoudA.T.H.JanseB.V
varing in de metaalbewerking
43
machinistte)
dan wel een timmerwerkplaats,
Ons bedrijf kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden en wij doch noodzakelijk is dit niet.
I. Telef. 020-240879
voor halve dagen
kunnen de juiste man een aantrekkelijk salaris bieden. Indien Voor inlichtingen kunt u Zich
vraagt
nodig kan worden bemiddeld bij het verkrijgen van huisvesting. wenden tot onze heer J. van
020-245145,
93
Vijzelstr.
Telef.
t\/nictP
lyjJlölC
Uw sollicitaties kunt u telefonisch en schriftelijk richten t.a.v. Harten. Telef. 02968-5879. Dll
Telef. 020-711824, CeintuurC
3
C3 onze CHEF-KOK, dhr. Lepelaars, of aan de directie van boven- VanHöusden Schoonmaakbebaan 187. A'dam.
genoemd motel.
drijf 8.V., Klampersstraat 8-10,
Zaandam, vraagt voor enkele
Ook hebben wij nog enige vacatures voor
van haar objecten, in A'dam,
°mgev. Vondelpark DAMES
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heer
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Denia

•

1e HYPOTHEKEN tot 140%.
Laagste rente, gem.garantie
onnodig. Geen bemiddelingskosten. Adviesburo Hans Tan.
DI4A
telef. 020-103450.
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n
bouasmit
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Bewakingsbeambte

J

In 45% van de AMSTERDAM
SE gezinnen komt uw speur
(
%
der.
uc

.

Zoekt u een appartement, bunga'0 opgang). Etages evt. te ver- low of chalet aan de Cóte d'Azur of
huren voor plm. f 15,000 p.|.
Kooppr. f 185.000 k.k. Ruime in de Haute Savoie?
.
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Met ca. [4f 7500
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voor de BUITENDIENST 2 vaste medewerkers in de
SCHOONMA- Wij vragen
van
functie
voor schoonmaakwerkzaamhe- keRS(STERS)
v.d. ocht.-,
den In de avonduren, omg.
avonduren. Plantage
Industriegebied, par |<| aan 18, A'dam, 020Amste)
A'dam-C en Sloterdi|k. voor 240271.
_Cll
(nachtdienst)
~! Gevr. CHAUFFEUR voor bloe'-- 020 i
,
,
ccc DO
met rnenzaak, ptm. 20 jaar. Jolina, Vereist is: onbesproken gedrag, goede gezondheid en in of naGevr. CHAUFFEURS
woonachtig. Leeftijd v.a. 21 jaar en in bezit van
grootrijbewijs voor transport- A'dam 020-422355.
Cll bij Amsterdam
rijbewijs B/E. Aanmelden tussen 9.00 en 16.00 uur.

O.G. International, telef. 020-258507
hvp. mogelijk. Evt. t.h. voor
-ij
,.
geld. per direct leeg te
CI4Bu
■
of
p ''- 'ilnl
020-234824
n
aanv. aan de Van Oldenbameeen
rui.
.
veldtstraat (A'dam-W),
t
me eerste etage. Ind.: 3 ka- T.k PAND, Zoutkeetsplein,
en
water
eigenaar,"-met
bouwvergunning,
direct
van
benedenetameestal
mers, keuken, toilet en veran- met lege gerenov.
ge, eigen grond, geen missi- elektriciteit. Volledig advies bij bouw, middels architect tot
da
ven.
Priis / 135.000 k-k Telef plaatse mogelijk.
Koopsom f 65.000
'

MEISJE, leeftijd 18TelefOniSCh 20Gevr.jaar,net voor
de bediening.
Koffieshop, Ie van der Helstna straat
aanmelden
45, A'dam, telef. 020125872, vragen naar mevr.
15.00 U. bil dG Walda.
Q7

qrill.
0

UitzendKring

N Dl.

Soll.: Alg. v.d. Heuvels Glashandel B.V.
Archangelkade 15 te Amsterdam. Telef. 020-861331
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020-24X84.
Cl4Ad
Te koop 2-kam.<»pp., gel. aan
Cl4Ad achterzijde KEI//cRSGRACHT,

METROPOOL-DOERGA B.V.

02159-10151

Bouwgrond aan de Cóte d'Azur

O^^nternational^arghatlstrJjO^^
C
Zomérhuizen en recreatie te koop

f

»■ TELEF

C

A'dam, v.v. 'open keuken.
badk., c.v. Vr.pr. M75 000
Per direct leeg te aanv. aan de k.k. Elabs Persoons 8.V., telef.

gevraagd/aangeboden

\/_jj

Vrij Uitzicht

'

'

T.k. voll. inger.

RECR.BUN-

Cl4Ad Huiien en boerdenities rondom GALOW te Eamond Binnen.
DIEMEN,
t.k.a.
een- het LAUWERSMEER. Jac. de woonk., 2 sl.k., keuk., douJong, Voorstraat 18, Ko|lum. c h e /toilet, schuur, tuin. Pr.
gez.woning, met eig. grond. Telef.
05114-1978 _$Ll5 f 30.000. Dir. te aanv. Inl. Van
§ev. 5 kam., keuk., 2 toil. en
DTS
badruimte. V.- en a.tuin (op Te koop aangebeten wonW- Beek, telef. 020657844.
zuid.). Geh. gestoff. en gunst.
geleg. t.o.v. stat. en winkels.
METROPOOL-DOERGA B.V.
C.v. Vr.pr.
02159-10151
f 250.000 k.k. Telef. COOvoerd
Cl4Ad 995388.
Cl4Ad

(A'dam-W),
Erasmusgracht
een beletage (eigen ingang).
Het appartement bevat 3 kamers. keuken, douche en toilet. Betwdigd eigen geld
f 15.000.
Xoopsom f 115.000 k.k.
%

'

020-236582.

.....

'

0F KOM L angs om geh.
24, A'dam. telef . VRIJBL. TE INFORMEREN.
020-262620.
C 3 WESTERMARKT 19 T.O.
Leidsestr.

typiste N/D E

;

l

D 8 020-805805.
een jonge vrouw ££*££S*,™
Divers personeel gevraagd
voor werkzaamc 7 Nette DAMES en heren gevr. ,s q vr
heden in bar en 20uur, 020-796730.
[

020 2640 51

tud"LUKE B°AAN

Van maandag t/m vrijdag, van
8.30 tot 21.00 uur, kunt u uw
SPEURDER opgeven. Telef.

I

.

G

020-710455
Ferd. Bolstr. 137, A'dam
070-655820
Herengracht 22, Den Haag

het centrum van Breda, prijs
n.o.t.k. Telef. 076-131108.
DI4B
Ruime MIDDENSTANDSWO
NING, halfvrijstaand met garage. Koopprijs f 170.000 k.k.
Telef. 04402-3073.
CI4L
doorzonkam.
tuin.
Ir»d.:
gr.
badmet open keuk.. 4 sl.k.,
Aanbiedingen van prachtige
kam., v.v. c.v. en open haard, bungalows,
flats aan dy
div. extra's, pr. f Iffi 000 k.k. Spaanse Rivièra in
DI4ZH
Telef. 01806-6250.
;i
Te koop in Park Zomerlust té
Zevenhoven, een stenen RECREATIEBUNGALOW met 687
(Spanje)
yfpter. Aan- de fruittuinen van Valencia,
2 eigen gronddeenKromme
Mij- krijgt u bij:
legsteiger in
drecht. Direct te afyivaarden.
V.M.I.
Prijs, incl. alle voorzieningen,
Wassenaar, Korenlaan 4A
telef. 01751-10900
slechts f 150.000 k» Inl. 015120883 en 126549. 9: CI4ZH
Dl4Bu
biedt
van
bouwterreiMijn Engelse
Aanbiedingen
t.k.a.: 3 in schartlverband, nen. bungalows en boerderij,
naast elkaar gel. ,jx-vissers- tjes in
huisjes met erf en egp met botenhuis, gel. in een pracht,
;
omgev. aan een rivier nabij de
stad Bideford, in Nqph-Devon,
ENGELAND. Zeer gasdhikt als
ler een
3 vak.huisjes of
groot huis van n '.maken. Ring of Kerry aan de Kenmere
Strand en gelegenhjfjqt zeilen, River, krijgt u bij:
golfen of vissen n»i>, Prijzen
V.M.I.
resp. /30 000. f 3HXX) en
Wassenaar, Korenlaan 4A V
H.AJJHilbrands;
16.000.
f
Inl.:
telef. 01751-10900
Steeg 1, Westervelde-N'org.
Telef. 05928-3163, na 18.00 u.
:Cl4Bu JACHTHAVEN nabij het U*
mogelijkheid
Costa
Villa's selmeer met botenhuizen lot
Blanca'.
SPANJE,
ërt
van luxe
bouw
vanaf f 38.850. 077-19873.
daarvan:
verkoop
individuele
1.1.1., Antw.nr. 23, Venlo.
van gröte
Dl4Bu Dit beleggingsobject
klasse wordt u aangeboden
Aanbiedingen van flats en bun- voor de prijs van f 7,5 miljoen.
galows in
Het discrete karakter van deie
aanbieding noopt de Intermakei directie
uit te nodigen tot een aesprek.
in prachtige ski- en zomerver- Schriftelijke of telefonische
blijfgebieden, krijgt u bij:
reacties worden gaarne ingeV.M.I.
wacht bij: Dr. W. Weima. dir.
Wassenaar, Korenlaan 4A
Intermakei 8.V., kantoor Nora.
j
telef. 01751-10900
Postbus 6, telef.
Dl4Bu of M.H. Weima.- Intermakei
Aanbiedingen van appartemen- 8.V., kantoor Lemmer, Postbus 51, telef. 05146-2829'.
ten, bungalows en villa's iri

:

secretaressen

'■

1 i

OOK DIV. GECOMBINEERDE
EN PARTJE BANEN.

;

Sluizer,
Hotel/restaurant
43, A'dam
vraagt voor een van haar filia- Utrechtsestraat
vraagt NACHTPORTIER, die
ten in centrum van A'dam

GEERUNGS partyservice

'

•

chauffeur
met grootrijbewijs

•

■

typistes
steno-typistes

eengezishuis met
ai Boeierlaan.
garage, 5 sl.k.. acßtertuin óp
pr.
het zuiden. AanA
n.o.t.k. Telef. 075-113099.
i :PI4NH
HENDRIK IDO
mod. hoekwoning' met garage,

Gezocht voor spoedige indiensttreding

6

SECRETARESSEN
TELEF./TELEXISTES
DATA/PONSTYPISTES
BEELDSCH. TYPISTES
boekh. krachten

zoekt met spoed

6

;

STENOTYPISTES

uitzendburo

—

:

aDICTAFONISTES
Hann
llCillU

'

•

TYPISTES

6

0.g.,

!

GEDIPL. VERPL.STERS
ADM. KRACHTEN

,

J

a

.

I

•

.

I

vele

.
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~n nnLJIIID
Rmke NOOD
WIP gevrtott
dec.
Telef. 020-729047. C
15
Gevr. huishoudelijke HULP op
klein kantoor, voor 1 ochtend
per week. Koninginneweg 53,
_.

I i j

Franken B.V. Schoonmaakbedrij , telef 075-160923 vraagt
MEDEWERKSTER voor de
avonduren, tussen 18 en 20
uu r,
omg. winkelcentrum
D6
A'veen. te Amstelveen.
telef. 020-733344.
C zetfst HULP jn d e
Gevr. voor direct SCHOON- huish., voor 2 ocht. p.w. bij
MAKERS voor de ocht.uren werkend echtp. in A'dam-Z,
van 07.00-09.30 uur., omg. sal. f 8 p.u., Telef. 020- kunnen daarom bij ons altijd Gevr. Middenoosterse BUIKC aan de slag.
Centrum. Telef. 020-247024. Q3 732099. na 18.00 u.
DANSERES, goed loon. Suzy
-3
(020-184881
Cream Cheese, Hemonielaan
De Clercqstr. 112, A'dam
21A'dam Telef. 020-715931 Dl 2
Horecapersoneel gevraagd
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i
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•
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Huishoudelijk personeel gevraagd

.

116 Ml

"

;

06 Sl3g Willen
klein handelskantoor m Amsterdam-Centrum. Wij zoeken
j||p n
pn
/pp | w
vviiigii
cl 1 vcc
een jonge of oudere vrouw met
enige boekhoudkundige ken- t/prHipriPn
leuuel
ve ololllhphhpn
nis, liefst Engels, evt. Duits
sprekend, opgewekt karakter
wij
ƒ
vereist, zelfst. werkkring en
goed salaris aangeboden. Namogelijkheden
1
dereinl.: 020-238145.
C 3

l

.

kapster. Carosa, V. Baerle- ders worden onder voorbestraat 22, A'dam, 020-796811, houd geaccepteerd en uitgeD5
na 18 00uur734091.

\A/illprï

i

,

Gevr. ERVAREN 1e kapper en CORRECTIES en/of vervalor-

die graag aan

£

Uitzendburo Cito

Kapperspersoneel gevraagd

||it7PndhtJrPaU
'tl Ull£tM
lUUUI t!dU

.

;

1
|

r\/
KC)[TBK.I

|

ra
728707/721851.
SECRETARESSE gevraagd op

Indien u interesse heeft om in hecht teamverband deze zaak van
de grond af op te bouwen, verzoeken wij u schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met de hr. W.B.M. Schornagel,
J.C. Beetslaan 163, Hoofddorp, telef. 02503-16241, toestel 28.
C4
voor het maken van een afspraak.

:

Uitzendburo Kontakt A'dam
heeft in het centrum PARTTIME werk voor ponstypiste
(ochtendenl. typiste Irmddagen), ook veel aanvragen voor
full time secretaressen, typis
tes, pons/datatypistes Wil
lemsparkweg 28. Telef. 020-

I I

>

>,

Handels- en kantoorpersoneel gevraagd

™
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"a

2 spuïttechnici

assistent-bedrijfsleider

.

u<aj-*wjj3o.

.

a.g.f. chef

-

_

.

1

De volgende functies zijn beschikbaar:

.

m

Pietër Aertszstraat

09

leiei.

•

|

D?

Co., Reguliers-

Tplpf

•

HAvte

&

rvQ

M-hïïSïi b.V::

<

•

Rëét-'

iT.ast.v.onderh.

I

j

...

de Luchthaven woont'(Amsterdam,

>

I

:

AUTOSPUITER.

KAV Autoverhuur, Hoofdweg
41Q A 'dam. Te| ef 020-161718.

~

*

I

<vt

ir*

~

;

.

sloot (Amsterdam-Noord).
Voor deze vestiging in het hartje van een nieuwe wijk hebben
wij reeds een bedrijfsleider aangesteld, nl. de hr. Bontje,
Uiteraard is hij niet in staat deze zaak alleen te runnen en daarom trachten wij rond deze bedrijfsleider een team van medewerkers te vormen die gezamenlijk bereid zijn hun schouders eron
der te zetten.

TRADUCTIO. waarvan we verwachten dat hij beschikt over voldoende proMEISJE, 20 jr.. zoekt adrrjtni- Vertaalbureau
I zorgvuldig en levend Ne- duktenkennis. goede contactuele eigenschappen, verantwoorFrans, Duits. Engels. delijkheidsgevoel voor zijn afdeling, kennis van prijscalculatie.
HAVO-dipl. en typen, of als re derlands.
|j aans g ct per woord incl.
ta
cept.on.ste/telefon.ste. spreekt
QTW oude
eze 10 s
"
die in staat moet zijn, na een degelijke inwerkperiode, de berHOO
drijfsleider te vervangen.
A/B. Tetef. 02990-22493.
O
Fa
Kassières(vr.)
Net Luxemburgs meisje, 18 jr.
X?^sajl9l7R7
is
D ervaring gewenst, maar beslist niet noodzakelijk.
D?
zoekt werk in de HUISHOU- 4IS, telef. 020421287,
DING, Duits en Frans spre- HERENKAPSTER biedt zich
kend, geen bezwaar tegen in- aan, met ervaring. Liefst omledere jongeman die bereid is zijn handen uit de mouwen te stetem. verstaat red. Ned. tol. qev. A'dam/Zaandam. Telef. ken komt niervoor in aanmerking. Ook participl. leerplichtigen
01899-13342.
D 2 Ö2984-187S.
zijn bij ons van harte welkom.
mnc

loodsmedewerkers

,

C

DAGMARKT FILIAALBEDRIJF IN LEVENSMIDDELEN
Binnenkort o»>enen wij onze 32e dagmarkt in de Banne Buik-

Aanbod van personeel

•

(

van

C 1 teerd^^nVjola^^^^^^^2

<

.

i

i
»

MET-

:

Haarlem en omstreken) en enige er- Te koop
j
varing hebt opgedaan met soortgeTetef■ 020-ZJoQüi.
U 3 tevens voor sanitair- lijke werkzaamheden.
3 belegg.panden in 1e klas staat '
AUTOMONTEUR, werk. Com. Anthoniszstr. 31All-round
De werkzaamheden worden in wis- WAARVAN EEN LEGE WONING OP DE 2E ETAGE WORDT
KAV Autoverhuur, Hoofdweg 33 A'dam, 020-724367, na 18
D 9 u 924419.
410. A'dam. 020-161718.
D9 selende diensten verricht, ook 's
r engst f 33 _g 75 40
of
aankomend
Gevraagd een ervaren
koopsom f 315.000 k.k.
nachts en gedurende het weekend,
diesel monteur
.
INL.: HUKRO BEHEERMAATSCHAPPIJ B.V.
veelal
eigen
daarom
is
vervoer
020-449350. naiB.oouuro2946-3862.
Cl4Ad
CAO
Betaling
volgens
voor onderhoud eigen wagenpark.
uniek
gelegen
Inl.«-f0-114820.
noodzakelijk, waarvoor een gratis HAARLEM. Perf. on<it?rhoudt>n T.k.
D9
(typfjgrachten- LANDHUISJE, 10 automin.
hoekherenhuis
beparkeerkaart en een tegemoetko- pand), centr. veriST. dubb. van Groningen, dichtVr.pr.
Africa Project VHG
j
natuurgebied.
schermd
50
5
tuin,
2,
woonki
gr.
m
ming in de reiskosten wordt ver- gar.,
ZOEKT MET SPOED VOOR OBJECT IN AFRIKA
s.kam., luxe keuka en bad- f 105.000. Telef. 05909-638. r
Cl4Gr
kam., 2 toil., vrij i&.. gezell.
strekt.
druk gel., gesch. jKibb. bé- Te koop: goed onderhouden
en/of praktijyiuis etc. hoekflat, 3e woonlaag, gelegen
Indien u van het openbaar vervoer fwon.
1) bekend met het spuiten van coating en zware bitumen. Moet
318.000. Inl.: Makelaarskan- aan de rondweg in Leeuwarkunnen omgaan met hogedrukspuitapp.
H. van Seters 8.V., lid den. Ind.: woonkamer, 2
gebruik kunt maken (bijv. vanuit toor
Zijlwèrq
2) bekend met spuiten van 2 componenten polyurethaan. Indien
NBM/MCC,
20A, slaapk., e douche, w.c., ketibekend met „Gusmur" app. (niet verplicht) genieten de voor- Amsterdam en Haarlem), komen de Overveen. Telef. 033-319249, ken, zolder over hele huis.
Vraagprijs (incl. nieuwe
na kant.uren: 023-286501.
'y CI4NH bed. hele huis en kachért)
Telef. melden: VHG van Hoesel, Rijksweg Noord 51-53, Geleen. kosten van uw busabonnement groCg
k.k. Inl.: S. v. NunTelef. 0449449191.
BINNENWEG Makelaardij o.g. f 55.000Valeriusstr.
tendeels voor rekening van de KLM. biedt
2C, Leeute koop woon(Jiizen van- speet,
warden.
CI4F
Haarlem
en
af
185.000.
omVerplegend personeel gevraagd
f
Uw inkomen is afhankelijk van uw
operCvan
1Z.0.-Fr.).
2
tot
WOLVEGA
Uni«k
Zondag
rving.
uur. Binnenweg JW, Heem- gel. geheel vrijst. verbouwd
leeftijd.
't
ziekenhuis
Wie helpt als
-p CI4NH boerderijtje met schuur en plm.
stede;
geldt
23-jarigen
en
ouder
een
Voor
D-HOLLAND
't 3000
m 2 gr. Koopsom
NOOR
mensen tekort komt?
IJ. Flats in Nieuwendam, f 139.500 k.k. Hoge hyp. mog.
Er zijn tijdelijke banen voor:
Inl. Vastgoed, Gorredi|k. Telef.
salaris van f 2180 bruto per maand, woonhuizen in Waterland, 05133-3331.
CI4F
Hoorn. Purmerend/'en verre
f 380 ploegentoeslag. Be- omgeving. Makelaafflij o.g. T.j JORWERD, 12 km van LeeuZIEKENVERZORGENDEN, VERPLEEGKUNDIGEN
inclusief
DOKTERSASSISTENTES. VERPLEEGHULPEN
de Steege, Kertetraat 46, warden, g.o.h. boerderijtje
drijfskleding wordt kosteloos ver- van
Monnickendam enj Sluisweg plus 1 ha land aan rand dof[J.
2a, Oosthuizen, teJaf. 02995- vis- en vaarwater. Vr.pr.
strekt.
DI4NH f 200.000. Jaenbuorren 20.
4451 en 02991
CI4F
evt. telef. 05106-296.
Belangstelling?
verhuurd
T.k. HAARLEM-C,
Specialisten in de gezondheidszorg
winkel/woonhuis,
hr.opbr. T.k. aan de Bosweg 14, op ellAmsterdam, Leidsekade7o, telef. 264951
Een sollicitatieformulier kunt u tele- f 24.000 p.j.
popsom te stand in het Epse bos-te
Leidsestraat 24, telefoon 266440
02507-2352.
f
k.k.
Epse, prachtige BUNGALOW,
230.000
fonisch aanvragen via nummer 020met plm. 2000 m 2 bos en héfIDI4NH
D8
tuin. Ind.: grote L-vormiqe
en
oma.
Huizen
van
HOORN
493764 en 020491062.
260.000 k.k. ie woonk. met open haard, rhó
1
135.000
tot
f
Elite zet zijn
grote keuken en badk.
Musici en artiesten
Schriftelijke sollicitatie onder nr. 618 koop. 100% hyp. mog. Frisia derne
en
3
grote dubbele garasl.k.,
!DI4NH
beste baantje Gezocht DUO'S en trio's, be- in ongefrankeerde envelop te rich-j Ruim 02263-2893. HAARLEM,
ge onder de woning, plus cartussenhuis.
port. Prijs f 645.000 k.k. op 4:
slist all-round muzikanten. TeVOOr
met c.v.-gas en vrij ;uitzicht
Personeelsplan-;
afd.
11-1978. na deze datum f 1000
KLM,
ef
31382
ten
aan
(geen overburen). Irtd..' woon- per
' 08^°,
VERPLEEGKUNDIGE A/B
daq minder tot nader te be'
m.
sl.kam.,
3
hadkam.
kam.,
ZIEKENVERZORGENDEN
palen datum. Te bevr. 08387»
ning- en voorziening.
bad. Pr. n.o.t.k. Inl.-; 02503of
n.o.z. .<■
werk in het
show-band
16285.
-DI4NH 1252 03420-2624.
VERPLEEGHULPEN
1110
VG
1701,
Antwoordnummer
Cl4o#
09b-g.g.
JJSS-256897,
VERZORGINGSASS.
Goedlopende
DAGZAAK;
Zaandam
Dl2 Luchthaven Schiphol.
49201688410,
MED. SECRETARESSE
broodjes annex cafetaria, jq
Fa. Swart

1

Oproepen, verloren voorwerpen enz.
JAAP en Rob. nog vele jarer
er bovenop, van harte gefelici WILMA,
teerd. Bettv en Ania.

Bouwcombinatie me
l^^-TTl?io tlnr'
Telef. 080-773218.

m

,
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'

vraagt

t

gieter.

Inl.: telef. 020-238127, na 13.00 uur
;

**

en

voor het sorteren, opslaan
en verzendklaar maken van
bouwkundig tek.
TeteS24o679
vraagt
ELANDSGRACHT 148
vrachtzendingen
plpktrotpphn
telef. 020-233252/247066
eieiuruieuiM.
Amsterdam
Voor deze functie verlangen wij dat
tekenaar
Aktipfift
u tussen 21 en 40 jaar oud bent, de
/"\l\LlC UO
zo mogelijk ook met enige kennis van sanitair technische intaal in woord en
staibties.
ra
Uitzendburo Nederlandse
C geschrift beheerst, niet te ver van
...
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TEMENTEN
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CHEFFIN/BEDRIJFLEIDSTER

Cl4Ad

vkaMERAPPAO-

met douche
keuk. Urg. vereist. Hoge fin.
mog Vr.pr. 1 27.600 k!k. Te| e f Q2Q-833885.
Cl4Ad
02159-1051
2-K. APPARTEMENT, 1e verd.
—;——
r ■:. . ■ Ortetiusstr., bij Erasmusgr.
Woonk. 27 2. slaapk. met
DIEMEN, grand kw®-; hóékhe- douche,
enz.
veranda
renhuis m. garage, voor-; en f 5&0OO. Mak. H.F. van Leugrote
woonk., ven . 020 723325.
achteftuin,
014Ad
badk., 4 slaapk., c.*» e.d. Ge77
heel nieuw gestofftprd.' Prijs
MdlSOnn6tt6
f 290.000 k.k. Inl.
Zeer gunstig gelegen, met btijvend vrij uitzicht, in AmsterAangeboden A'danjZ, nabij dam-Osdorp.
Okurahotel nog enkjo goheel Ind.: 4 kamers, eetkeuken, luxe
gerenoveerde FL4JS, mot badkamer en bergruimte,
c.v., badkamer rijft ligbad. Moot 2. van lift, c.v. en kabelcomplete keuken. MJog be- tv.
schikbaar
2-3-4 |Jmerflats. Maandel. bijdr., incl. c.v. en
vanaf 3 132.500. w.w. f 310.
Koopsom
100% hypotheek mogelijk.. Te- Spoedig te aanvaarden.
lef. 020-171371 of 17513..
Koopsom M 70.000 k.k.
H Dl4Ad K. HIDMA, makelaar 0.g.,
T k perceel aan dé VECHT- Nassaukade 373, A'dam. Telef.
STRAAT, 3e etageftbevatten- 020-183690 (privé 190072).
do: 3 kamers, keuk* 1 etc. Djreet leeg te aanvaar| n.
WINKELHUIS, Dan. Stalhuur f 7200 p.|.( Koopsom pertstr. 77, bij F. 801. 60 2.
f 137.500 k.k. Hogaj ypotheek p(. keuk. en w.c./douché,
aanwezig. Telef. 020 171371 of f 69.000 k.k. Mak. H.F. van
| _Dl4Ad Leuven, 020-723325.
176713.
Dl4Ad
..

De KLM Schiphol-Centrum

.

.

van plm. 25 jr., met de nodige
erv. in de modedetailhandel.
Telef. 02159-10427.
D

'

monteur

aUtOSPUiter
r
vraagt
elektromonteurs machinist VD/A
C 9 elektromonteurs
telef .monteurs
oè'RuvtèrkaS

vraagt voor haar finaalKalverstraat
leuke, vlotte VERKOOPSTERS en PART-TIME VERKOOP-

STERS.

cé

Sollicitaties schriftelijk of mondeling
te richten aan vermelde adressen

Telef.

Blom Boetiek B.V.

n

Wij kunnen geen enkele aanspraketijkhekCaanvaarden voor Khade van
tijdig of onjuist plaatsen
welke aard dan ook, ontstaan door

bankwerkers
vrachtwagen-

*

;

>

,

dunplaatwerkers

S^
020-240879

Slagerij „Hans" vraagt WlNKEUUFFROUW met ervaring3
van dinsd. tot vrijdag. Zaterdag
vri|. Hoog loon. J. Evertsenst.
58. Telef. 020-180601, na 19 u.
04
02995-4545Boetiek Penny Lane, Kalverstr.
182. Amsterdam, zkt. een

'

/

actieve
magazijnbedienden

korlpmPrQnnPPl
Kaoerper&uneei
kan direct plaatsen

41 0

1

SPEURDERS: Advertenties gezet over 1 kolom in kleine letters met
één woord in hoofdletters. Prijs voor de eerste tot en met de derde
i
regel/ 18 51, iedere regel meer f6.25.
SPEURDERS: „Aanbod Personeel" speciaal tarief uitsluitend voor particulieren: eerste tot en met de derde repel 1 9 26, iedere regel meer
r
«:
1313.
REGELSPEURDERS: Advertenties met *én of meer groot gezette
woorden of regels naar wens over 1 of 2 kolom. Prijs per mm regelnette
Gevr.
WINKELJUFhoogte per kolom f 4 J5.
FROUW, boven de 20 jr. SlaVoor advertenties onder briefnummer, toeslag f 3.—.
gerij Polak, Van Woustraai
Bewijsnummers alleen op aanvraag en tegen betaling.
173, Amsterdam. Telef. 020
Bovenstaande prijzen zijn exclusief 4% BTW.
720774. Na 18.00 u. 413841 ot
Speurders en Regelspeurders worden geplaatst in de Combinatie Da 363651.
Cf
Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag.'

enWeesp, Gouwzeestraat 13,02940-15150

en

"

i

deeropvolgendedag reeds worden geplaatst.

™™»

tprhnkrh
ICUIII llöUl l

ATHjarM bv

:

Gevr. in onze vernieuwde supermarkt. VERKOPERS voor
onze afdelingen kruidenierswaren. groente, zuivel en vlees.
Leuke baan voor lieden die verder kijken. Kom eens langs of
bel dhr. Leutscher, telef. 020456002. Albert Heijn, Groen04
hof. Amstelveen.
WINKELJUFFROUW gevr. bij
HaarlemmerBakkerij Res,
straat 122, Amsterdam-C. Telef. 020-240418.
C4

Speurders en Regebpeurders kunnen telefonisch worden opgegeven
ven maendag t/m vrijdag tussen 8.30-21 HO uur.
Teksten die vóór 13 uur in ons bezit rijn,', kunnen in het algemeen de

en uitgevoerd.

afspraak^>5S

Winkelpersoneel gevraagd

Enlcal* categorieën advertenties worden ««een geplaatst tegen contante betatng of beuling via:
Postgiro 133 90 00. Gem.giro X2SOO.
Bank H.B.U. Amsterdam, rek.nr. 62.55 55.457.
Amro Bank Amsterdam, rek.nr. 41.11.73.>03

van advertenties.

StSSSIÏÏ'iïïS
J

vraagt voor haar magazijnen
in Amsterdam, Rozengracht 38, 020-242791

m

Tk leuke 2-KAMERWÓNINÖ
douche. Urn. vereist,
m
te f 42.000 k.k. 020-833885. O.

RRfin
DOUU

eigen geld per direct
aanv. aan de Beßnckstraat
(A'dam-W), een eojéte etage.
Ind.: 2/3
j»et)l«n.
douche, toilet enveranda.
Koopsom f 53.000 k.k.
METROPOOL-DOERGA B.V.

GROOTHANDEL IN EXPRESSIEMATERIAAL
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TELEFOON 020-805.805
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SPEURDERS
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A.J. van der Linde B.V.
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pij voor 'n

Uitzendbureau Content zoekt
met spoed enkele vakbekwame
LOODGIETERS, voor een relatie van ons in A'dam-Noord.
Je moet wel voor langere tijd
beschikbaar zijn en in het bezit
van eigen gereedschap. Heb je
interesse, neem dan even contoet op met uitzendbureau
Content N.Z. Voorburgwal

maatschap-

-

j I

grote financiële

Leuke baan in gezellig team bij een
'

M
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Concertgebouw Orkest jubileerde met!
PESEK
SPEELDE symfonie Peter Schat
JANACEK

-

november 1978

De Nacht van de Rattenkoning:
sterk spél. maar matig stuk...

Als gevolg van de nog
steeds voortdurende absentie van Edo de Waart speelde
het Rotterdams Philharmonisch Orkest dit weekeinde
onder Libor Pesek. Dit invallen moet voor deze Tsjechische dirigent, die momenteel vast verbonden is
aan het Overijssels Philharmonisch Orkest, des te aan-

„O* Nacht van da Rattenkoning" door
Rob Boomt. Regie. Chrirtean Mortier. Da-'
eortKaaa Wotfrat Speler»: Frederik da
Groot, Pkn Voamaar, Boad van Machatan,'
Paar Dotuia, Renee Soutendijk an Nette
BMaa Product* Stichting Theeterunèa.
PtwnéènAmsterdam. DaBrakke Grond.
}*•'*

'

*

*

*

•

Een rattenkoning is een
groep ratten, waarvan de
staarten verknoopt geraakt zijn. Slechts door de
anderen te doden kunnen
de dieren zich bevrijden.
Meestal echter sterven ze
allen van uitputting, veroorzaakt door het achter
elkaar aanrennen.

trekkelijker

zijn geweest,
omdat hem bij zijn debuut

met het Rotterdamse en-

.

In bet stuk van de Nederlandse schrijver Rob Bognar
kan het woord rattenkoning
op twee manieren begrepen
.worden. Allereerst is daar
de verpleegkundige Otto, die
zichzelf op zijn terrein, de
gesloten afdeling van een

psychiatrische kliniek, koning waant over de verplegers in opleiding.

Veel algemener verwijst
de titel „De Nacht van de
Rattenkoning" ook naar het
systeem binnen de psychiatrische kliniek. Allen binnen
de inrichting zitten als ratten in de val, zij dienen zich
te onderwerpen aan het
systeem en „als ze willen
ontsnappen, zullen ze elkaar
op moeten vreten". Patiënten en verplegers dienen
rlrh beiden te onderwerpen
«an de regels die binnen de
inHrhting gesteld zijn.

KRITIEK
„De Nacht van de Rattenkoning" lijkt in de eerste
'

plaats bedoeld om kritiek te
uiten op de gang van zaken
in psychiatrische klinieken.
De auteur, die zelf psychiatrisch verpleegkundige geweest is, spreekt hier kennelijk uit eigen ervaring. De
vorm die hij gekozen heeft
om deze kritiek te spuien is
strak.
r'

Het zestal van „De Nacht van de Rattenkoning" bij elkaar: Boed van Mechelen, Peter Bolhuis, Pim Vosmaer, Nettie Blanken, Reneé Soutendljk en Frederik de Groot.
lijk binnen de grenzen van
verplegers, waarbij allerlei gang te houden heeft de auverborgen frustraties aan de teur soms zijn toevlucht het geloofwaardige te houden.
oppervlakte komen. Aan het moeten nemen tot onwaarschijnlijkheden,
gebeurteMet name Frederik de
slot heeft de leerling-verpletoneel,
nissen
buiten
het
ingenoger Bram de plaats
Groot als Otto en Nettie
strijdig
zijn
met
reacties
die
Blanken als Nel, de wat geOtto,
van
die
een
in
men
paar uur tijd veranderd is de geschetste karakters of reserveerde verpleegster die
onlogisch binnen de gegeven niets van Otto's avances
van een egoïstische braniemoet hebben, leveren zeer
schopper in een zielig hoopje situatie.
goede
acteerprestaties. Als
ellende.
EMOTIES
„De Nacht van de
totaal
is
bij
graaft
het
Bognar
"Rob
Daar staat tegenover dat Rattenkoning" een voorsteltékenen van de personages
piet erg diep. In grote lijnen er goed geacteerd wordt. ling die het zien zeker waard
worden de karakters en hun Omdat er zoveel in een paar is, niet zozeer om de kwaliuur moet gebeuren, is er wel teiten van het stuk zelf, als
achtergrond neergezet, voornamelijk stereotypen wier erg veel emotie op het toneel wel door de wijze waarop
gedrag voorspelbaar is. Om te zien. Regisseur en spelers het gerealiseerd is.
Marinus van Staveren
de dramatische handeling op zien kans dat zoveel moge-

(advert ntie)^

V

t

Het stuk speelt zich binnen enkele uren af, de plaats
van handeling is het recreatiezaaltje op de gesloten afdeling. Tijdens de nachtdienst bouwt Otto samen
met twee andere verplegers
een feestje, waarop ook enkele verpleegsters verschijnen. Wat als ontspanning bedoeld was, ontwikkelt zich
tot een botsing tussen de vijf

talent, maar afgezien van
zijn fraaie sensitieve toon in

Man die kinderen verbrandde overleden

Honegger knap
Het programma, dat.door
het Residentie Orkest dit
weekeinde achtereenvolgens
in de Nieuwe Kerk in Den
Haag en het Concertgebouw
in Amsterdam werd uitgevoerd, bevatte niet de aangevan
kondigde
première
„Muziek 2" van Peter-Jan
Wagemans, omdat, aldus de
toelichting, na de uitzonderlijk verfaoeiende tournee
door de Oostbloklanden de;n«pann<ng om dit werk voldoende voor te bereiden te
groot was. Dit moge dan een
excuus zijn voor het orkest,'
m»«r zeker niet voor de programmasamensteller, die dit
had moeten voorzien.
"

Y

«Oor hem kenmerkende
nauwgezetheid uitgevoerd,
Waarbij opviel, dat vergeleken met het nogal matte musiceren in de symfonie het
werk van Honegger met veel
meer élan werd gespeeld.

In plaats daarvan hoorde
men het septet voor viool,
contrabas en blaas kwintet,
dat Kees van Baaren in 1952
schreef en waarin hij voor
consequent
het
eerst
.

Schfinberg's

■

■

De sopraan Dorothy Dorow excelleerde andermaal
in de voor haar door Theo
Loevendie geschreven ~Six
Turkish Folk Poems", Turkse kwatrijnen, die door de
komponist met een geraffineerde intieme begeleiding
van fluit, klarinet, harp, piano, slagwerk, viool en cello
verrassend knap en met veel
gevoel voor stemming en
exotische sfeer in klank zijn

verbeeld.
'

„* f Strawinsky's

syfonie ln C

en Rugby van Honegger
vormden de hoekstenen van
het programma en zij werden onder de kundige lei-

Van een onzer verslaggevers
AMELAND, maandag
Minister van der Stee
(Landbouw) opent vandaag
de unieke melkpijpleiding
die van Ameland over de bodem van de Waddenzee naar
het vasteland bij Holwerd
loopt

praatje van dirigent

Coïin

symfonie omdat hij deze beschouwt als de hoogste uitdaging aan het bouwkundig

vermogen van een componist, die daarop met eigentijdse middelen dient in te
gaan.
Hij verwerpt de heerschappij van de Tonica
(grondtoon) en stuurt de to-

nen „langs de tonicaliserende octaafpunten, daarbij gebruik makend van hun graviteit, ongeveer zoals ruimtesondes om planeten heengeslingerd worden"

Mondharmonika

Hoe dit zij, Schat heeft
een degelijk en consequent
.

opgebouwd werkstuk afgeleverd, wat nog niet wil zeggen dat hij daarmee drie
kwartier lang het oor en de
aandacht geboeid blijft houden. Naast lyrische fragmenten, die de lijn van zijn

Davis: het waren alle factoren die de bijzondere atmosfeer bepaalden. Zij werden
door Davis onderstreept met opera „Houdini" schijnen
een klinkende feestgroet, door te trekken, en originele
de uitvoering van de flitsend instrumentatievondsten (Cekorte „Greeting Prelude"
destijds
die StrawinsU
componeerde voor de tachtigste verjaardag van zijn
vriend Pierre Monteux.

Opdracht

Speciaal voor het jubilerende ensemble, dat hij nog
niet zolang geleden met de
beruchte tomatenactie bestreed en zelfs een verbod
tot uitvoering van zijn werken oplegde, componeerde
de Nederlandse voormancomponist Peter Schat zijn
eerste symfonie in opdracht
van de gemeente Amsterdam en met de symbolische
notenformatie C-G-B als uitgangspunt.

Wielrijder
overreden
BREUKELEN, maandag
De 17-jarige H. Versloot
uit Nieuwer-ter-Aa (gem.
Breukelen) is gistermorgen
bij een verkeersongeval ter
hoogte van Breukelen om
het leven gekomen toen hij
op zijn fiets door een achterpersonenauto
opkomende
werd aangereden.
Het slachtoffer overleed

ter plaatse.

kinderliedje
het
,'.groen als gras" als adagiothema geblazen op mond-

lesta,.

harmonika, omspeeld door

violen) overheerst dikwijls
een toch te egaal klankbeeld,
met dan weer stormachtig

voortzagende strijkerspassaondersteund
door
ges,

bruuske ritmische motieven

in de .blazersgroepen of pizzicati in de bassen. Loodzwaar en (te) lang uitgesponnen, desondanks welwillend
bejubeld door het feestpubliek, dat daarmee kennelijk
ook orkest en dirigent voor
hun inzet wilde danken.
vEen klassieke tegenhanger
op topniveau werd de uitvan
Beeth ovens
voering
vioolconcert, door Herman
Krebbers met kristalheldere
glans, intense zangerigheid
en ontdaan van elk pathos
uit.- zijn Guarneri-instrument gestreken. (NOS-radiouitzending 10 november, de

van
televisieopnamen
volgt
op
symfonie
Schat's. tijdstip
in een doeén later
cumentaire over deze componist).

7 MIAALEVEN-VRANKEN

sterk
’Of Micegebracht
and Men’
De Nederlandse Operastichting presenteert enige
reprises van de Amerikaanse opera „Of Mice and Men"
in bijna dezelfde bezetting,
regie en aankleding als die
van de voorstellingen in het
Holland Festival 1976.
Carlisle Floyd is de componist, die zelf het libretto
heeft ontleend aan de gelijknamige roman van John
Steinbeck. Het resultaat is
een psychologisch muziekdrame met een handvol
deugden en twee handenvol
gebreken. Eerlijk gezegd een
kneusje, maar het werk
werd vrijdag in de Amsterdamse Stadsschouwburg gered door een sterke uitvoering.

Daar was Michael Charry,
als dirigent een geïnspireerd
pleitbezorger van de gematigd moderne partituur; het
Omroeporkest, dat van bedrijf tot bedrijf beter op
dreef kwam; zeven mannelijke solisten, rolvast en

goed op elkaar afgestemd,
als ook acht vaardige koorzangers als schaftende boerenknechten met een actief
aandeel in de handeling.
'Tussen die vijftien mannén
provocerende
één
vrouw, de sopraan Riki Turofsky, schel zingend, pikant
genoeg in haar optreden om
de catastrofe aan het slot geloofwaardig te maken. Zij
breekt haar nek in de armen
vkn de noodlottige hoofdfiguur, de maniakale illusionist Lennie Small, magnifiek gezongen en gespeeld
door de lyrische tenor WilliamNeül.
'Behalve de provocerende
vrouw en de genoemde
hoofdfiguur vallen er in dit
psychologische drama nog
drie doden, te weten een
muis, een oude en een
jonge hond. Herhalingen in
Utrecht op 11, Amsterdam
13, Rotterdam 15 en Scheveningen 20 november.
.

J L* *
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Bruckners „Vijfde” bij Kersjes
Anton Kersjes en zijn
Philharm cyAmsterdams
nisch Orkest hebben de grote stap gedaan: het waagstuk, Bruckner's meest monumentale symfonie, de
Vijfde, op hun repertoire te
nemen.

Al was het hun niet gelukt
de uitzonderlijke lengte van
het stuk „weg te spelen",
toch hebben de leden van
het Ned. Theater Centrum

met

aandacht

gespannen

deze uitvoering in het Con-

certgebouw gevolgd en be-

wonderd. Dat Kersjes' lezing nog niet helemaal is volgroeid spreekt bijna vanzelf,
maar het was voor hem en
zijn orkest een première die
zeker een gelukwens waard
is.

toon kreeg een passende, In

de finale zelfs animerende
omlijsting, gevormd door
twaalf strijkers met een
cembalo.
i t.

Af

.

-

' '.

,

(dinsdag)
Morgenavond
wordt heel dit concert in deVóór de pauze was de wel- zelfde zaal herhaald. Vanbekende violist Ulf Hoel- middag dirigeert Kersjes
scher opgetreden met Bachs enige delen uit Bruckner's
Concerto in a-mineur voor Vijfde op het gratis toeganviool en strijkorkest (BWV kelijke „Sirene"-concert in
(aanvang
1041). Het fraaie spel van de Westerkerk
uur).
12.30
J.C.
Hoelscher met zijn slanke
«•

'
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het
nieuwe
paradijs

I

marrus van goeree
.

Uw vrije beroep garandeert ü
een respectabel inkomen..
Maar hoe staat ï met uw vooruitzichten:
t&V
■

|

.

..

hj

.

Niet zo best met permissie Want
pensioen (of appeltjes-voor-de-dorst)
plus AO.W. samen kunnen niet
verhinderen dat u straks, als u65 wordt,
op een heel wat lager welstandsniveau

terecht komt Toch een somber vooruitzicht De remedie is even eenvoudig als
fiscaal aantrekkelijk: sluit op tijd een
aanvullend pensioen. Een Pluspensioen

Het nieuwe paradijs

van Nationale-Nederlandea

mooie streekroman van Marinus van Goeree
speelt zich af in een gebied dat ingepolderd wordt.
Met man en macht wordt gewerkt om nieuw land
n
aan het kolkende water te ontrukken. Te midden
(~van veel woeste grondwerkers leeft Anna, een strulse ondernemende jonge vrouw. Ze trouwt een eenvoudig dagloner en wil met hem een eigen bedrijf
opbouwen. Met een niet-aflatend doorzettingsvermogen en niets of niemand ontziend, bereikt ze haar
r doel, maar ten koste van heel veel...
c Deze

De fisnis betaalt al gauw de helft van uw
pensioenpremie.
Want de premie mag u elk jaar voor de
belasting aftrekken. Tot een maximum
van maar even f 11.781,- per jaar. En dat

,
'

maximum is geïndexeerd: het wordt
jaarlijks aangepast aan inflatie.

""

'

/s

KoopWrarhthrhmiH Hoor automatische
aanpassing en winstdeling.

Het Pluspensioen kan exact worden afgestemd op uw situatie. Het is een
verzekering met ingebouwde winstdeling. En met de mogelijkheid van
automatische aanpassing aan de indexverhogingen van de maximum premieaftrek. Met als resultaat dat als u straks
jnet Pluspensioen gaat", de verzekering
zijn koopkracht aardig heeft behouden.

Dankzij-gerealiseerde-automatische

Verkrijgbaar bij de boekhandel of door overmaking
.jivan ƒ 18,90 op postgiro 305972 t.n.v. Teleboek BV
Amsterdam, met vermelding van de boektitel.

_.
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Bel uw verzekeringsadviseur voor een

afspraak.

Hij kent het Pluspensioen door en door,
maakt voor u persoonlijk een pensioenanalyse en komt vervolgens met een
doordacht advies. Eeu Informatief
gesprek met hem is düs een zinnige
zaak,
•
Ukunt ook met ons bellen: 010-652700,
toestel 560. Want waarom zou uuw
derde leven straks op een hèël wat lager
,

welstandsniveau beginnen?

C

aanpassingen en winstdeling.
Stijgend weduwenpensioea

Mocht uuw pensioen niet halea dan
helpt de Pluspensioenverzekering uw
vrouw haar inkomensniveau te handhaven. Wat des te beter lukt doordat haar
pensioen elk jaarautomatisch «tijgt

'
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Jaar ia jaaruit Levenslang!
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Melkpijp

ven.
Een corsage voor alle aanwezigen, het podium met
stralend-gele boeketten versierd door de Nederlandse
bloemisterij, in de zaal de
onvermijdelijke stellages en:
felle lampen van de NOS-televisieploeg, de entreeprijs
van vijftig centen zoals voor
het eerste concert op 3 november 1888, het openings-

Blijkens zijn uiterst gecompliceerde
programmatoelichting koos hij voor de
vorm van de klassieke
Weense (Beethoveniaanse)

•

'

7>

In de bossen bij Wapse
stak hij de auto waarin hij
met zijn kinderen zat in
brand nadat hij de wagen
met benzine had overgoten.
glan«
S. zelf, ontsnapte
zwaar gewond uit de brandende wagen.

de lyrische fragmenten,
stond zijn geenszins vlekkeloze virtuositeit te veel in
het teken van dressuur.
VAN DE VLASAKKER

negentigjarige Concertge-

bouw Orkest te gaan bele-

(advertentie)

techniek

toepaste met eeiï
alleszins belangwekkend resultaat Gegeven de dominerende rol van de viool in dit
geheel is het min of meer
een vioolconcert geworden
met een uitvoerige cadans
en Jarlng Walta vervulde die
rol meesterlijk, intelligent
en technisch voorbeeldig.

bracht.

In het Academisch Ziekenhuis in Groningen is gistermiddag de 40-jarige Klaas S.
uit Emmeloord bezweken
aan vorige week zaterdag opgelopen brandwonden, toen
hij in een vlaag van ver-

*

.

standsverbijstering drie van
zijn kinderen door verbranding om het leven had ge-

Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN, maandag

ding van Eraest Bour met de

gespeeld

semble de uitvoering werd
toevertrouwd van een geheel Slavisch programma
met als.hoogtepunt de Glagolitische mis van Janacek.
. Inderdaad
een hoogtepunt, want deze mis is een
werk zonder weerga in de
geestelijke kunst. Opwellend uit de elementaire
kracht van de natuur, van de
muzikale folklore, is het van
de inleidende fanfare, af
veeleer 'n hemelbestorming
dan een aanbidding, die
mede beïnvloed wordt door
een fel beleden nationalisme. Een partituur, geladen
door een muzikanteninstinct, die in haar eenvoud
en directheid een overweldigende suggestiviteit bezit'
Dit alles is overigens in de
uitvoering onder de Tsjechische gast maar ten dele tot
zijn recht gekomen. Men behoeft er niet aan te twijfelen, dat hij de partituur beheerste, maar zijn overwicht op het orkest bleek onvoldoende, zodat er in details heel wat te wensen
overbleef.
Dat desondanks de uitvoering toch sterk imponeerde,
is in de eerste plaats te danken aan de grootsheid van
het werk zelf en tevens aan
de prachtige vocale bijdragen van het Groot Omroepkoor en het solistenkwartet,
bestaande uit Norma Sharp.
Annett Andriessen, Michael
Svetlev en Leonard Mróz.
Het concert werd ingeleid
met de pakkende ouverture
op drie Russische thema's
van Balakirew, de ten onrechte op de achtergrond geraakte inspirator van „het
Machtige Hoopje". Voorts
introduceerde zich de jonge
Russische violist Wladimir
Spiwakow als solist in het
van
Tsjaivioolconcert
kowsky. Zijn vertolking getuigde weliswaar van groot

De Tramharmonie van
het Gemeente Vervoer
Bedrijf blies er lustig op
los voor de hoofdingang
van „Het Gebouw" aan
de Van Baerlestraat, een
aardige attentie ten opzichte van hun „collega's" daarbinnen en van
de vele feestgangers, die
zich opmaakten om het
jubileumconcert van het

.
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Nationale-Nederlanden
Verzekert 't weL En goed
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GeFau laat de concurrentie zijn staarteden:

AMERIKA retour v.a.569>"
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Waar andere luchtvaartmaatschappijen oeverloos
confereren en mondjesmaat wat aan de te hoge tarieven
morrelen daar neemt de GeFau-vogel weer échte actie.

I

-

Trouw aan ons devies "Alleen vogels vliegen
goedkoper" introduceert GeFau de laagste transatlantische
tarieven van het jaar. Dank zij een unieke samenwerking 1
1
l
met Trans International en Nordair, gerenommeerde
ïmaatschappijen van resp. Amerikaanse en Canadese
origine. Zes maal per week vliegen zij yoor GeFau "naar
:
de overkant" met de modernste toestellen van de types
te§l!ÖP
DC-10 en DC-8.
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Marketing is actueci. Dankzij het anaiytisch denkvermogen van de marketer
blijft marketing één van de belangrijkste
management instrumenten in de huidige
conjunctuur.
Daarom durven wij rustig te stellen, dat
een marketing-opleiding nog nooit zo
waardevol geweest is als nu. Het ISW,
Instituut voor Sociale Wetenschappen,
neemt een vooraanstaande positie in bij
de verzorging van marketing-opleidin...

(opleiding voor het examen NIMA-A)

»,!öló'Vl<ipl/o»inn
inQUSirieie IViaTKeiing

R uitstek geschikt voor commerciële
mensen in het produkt management.
Duur I jaar. Aan de orde komen o.a.
markt en marktonderzoek, marketing als
strategie en marketing als taktiek. Het is
de vooropleiding voor Marketing Manager. Als vooropleiding is MULO of
MAVO vereist (vix>r NIMA-A in princi-

Van belang voor vertegenwoordigers,
technische adviseurs en verkoopleiders
in de -ïfcdüstriele sector. Duur: I jaar.
Doel ix; degenen die in de industriële
sector werkzaam zijn, de nodige kennis
op het gebied van marketing en verkooptcchniekdif Ut do meest brede zin bij te
brengen.

als eerste opleidings.nstituut in Nederland een volledige marketing-opleiding
lanceerde.
Indeafgelopen II jaar werden marketingopleidingen verzorgd die aansluiting gaven op verschillende niveaus van vooropleiding en ervaring.
Het ISW heeft op het gebied van marketinff-ooleidineen een Bedescn erkennmg bij het bedrijfsleven verworven.
Vete duizenden cursisten hebben bij ons
een marketing-opleiding gevolgd en een
ISW-diploma behaald.

„f™hlMMnSv^

Ii^SSSSHSkSS^
Zijn zowel afgestemd op de

4

„

Geeft inzicht in de grondslagen van

marketing en is gericht op het officieel
erkende praktijkdiploma van de Stichting
Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Duur 1 jaar. Behandeld worden o.a. bedrijfseconomie, marktonderzoek. distributiepatronen en beleid inzake marketing-mix. Vooroplcidingsniveau: enkele jaren MAVO/MULÓ en
praktijkervaring of diploma LEAO.
Colleges in Amsterdam, Eindhoven, Den
Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
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Een vervolg op Marketing-Assistent.
D o*-' 's de vaardigheid in de toepassing
van de marketingtechnieken te verbeteren Duur; , jaaf Kr worden drie proje c.

1

behandeld: produkt-mix, communicatie-mix en distributie-mix. Bezitters
van het diploma NWIT, NOIB, Hogere

�/

n
*

Arnhem, FindRotterdam en Zwolle.
.

HBO (comm. ec.). Duur I jaar.
Colleges in Utrecht.
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Vraag daarom direct vrijblijvend de
uitvoerige studiegids aan.
,

,

;

(070) 264081, Schrijf of
J
2,
Zend Onderstaande Colipon
portvrij
r
A
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Wilt u mij vrijblijvend de studiegids toezenden.
Ik heb belangstelling voor de opleiding:
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beginnen in januari.
De opleidingen
r

•

een gunstig verkoopklimaat voor het bednjf te creëren. In een korte praktukgerichte opleiding worden de aspecten van
PR behandeld. Duur: 10bijeenkomsten.
Collegesin Amsterdam en Utrecht.

w
Marketing
Management

aan het examen NIMA-C moet men in
het bezit zijn van diploma NIMA-B of

<

«

to Amsterdam,

Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met het LOI. Geeft inzicht
jn marketing management en marketing
planning. Leert het zelfstandig ontwik£e | en V an een commercieel beleid op
basis Van alternatieven. Voor deelname

j
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Bestemd voor verkoopleiders met een
behooclijk niveau van marketingkennis,
Behandeld wordt: het opstellen van een
verkodpplan, de beheersing van de uitvoering van dit plan en hoe door goede
communicatiestromen het plan kan worden bijgesteld. Beoordeling en coaching
van
verkbopteam. Duur: 1 jaar.
CoOtge* in Utrecht.

(opleiding voor het examen NIMA-B)

hoven Den
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Groningen, Den Haag, Heerlen, Rotterdam. Utrecht en Zwolle.

eigen

Marketing Praktijk
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Enschede,
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Marketing (NIMA).

*

Eindhoven,

''

examens als op die van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
en van het Nederlands Instituut voor

,'

.

danken heeft aan het feit dat het in 1966

j

Sales Engineering en

Marketing Assistent

Naam:

v.
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plaats:

a

t

Postcode

j

ISW, Antwoordnummer 40. 2500 XP Den Haag.
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Opleidingen m Bedrijfstrainingen
Wetenschapqfcjv:
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Instituut voor Sociale

Wassenaarseweg 39-41, Den Haag£Tel. (070) 264081.
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CANADA retours 56%
■

-•

1•-■rfeei 1979 (New York)

Te beginnen op

en

5 mei 1979
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Bij uw eigen vertrouwde reisbureau natuurlijk.
GeFau-Schiphol, tel.: 020-176444.
; Bij
van de ANWB tel. 070-264426,
Bij het

•
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Als u meer informatie wilt kunt u ook gebruik
maken van de coupon. We sturen u dan ook, als u dat
wilt, informatie over GeFau/ANWB's billijke complete
vakantiereizen naar/Amerika en Canada, vanaf een
achtdaagse New York reis, 'incl. hotel en sightseeing voor
door heel
890,* tot en met een 29-daagse

\wU\-

-f

»

Mv

•■•:■;

''

-■•

-

■

f

'»'

:

'

■

.

••

T
;'

.

.

të^Êw W<ïr

;:

:

-K wÉÊ-

fe--' A
MM
JlPfli

: '
'

•

perGetmi
L
ogel
n
aarAmen^
Canada.

>

•

*

'ÊÈÊÊÊ WÊfclk

W/W m// /■>

|f

"

—

--""

°

Alle in dele advertentie vermelde prij:en gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de
ÏT

—
—
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NEDERLANOSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V.

:

U

1

gevestigd te Amsterdam

•

..v-

V

in stukken groot nominaal ƒ 1.000.- en ƒ 5.000,- aan toonder.
De eerste koers van afgifte is vastgesteld op 100,50%.
Effectief rendement 8,66%.
•

•
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.

zijn internationaal bekende namen
tijdse kantoorinrichtingssystemen.

r

voor eigen-

Beide programma's worden geïmporteerd door
VERHOEVEN'S HANDELMIJ B.V. met vestigingen in EMMEN en AMSTELVEEN.

teij beurze

van Amsterdam
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wiens taak het zal zijn bestaande relaties te onderhouden en hieraan verder uitbreiding te geven.
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Amsterdam, 6 november 1978.
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Winkelbedienden morgen
..'.voorde artikelpresentatie in het
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Ervaring is niet nodig;'je leert
door de praktijk. Goed

|
den om vooruit te komen.
Hen vakgerichte en
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gelijkende pasfoto.

Richt deze aan: direktie
Otto Simon bv, Postbus 18,
A ' me o
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Prijs-slag

jitl
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r
;•:
gaat gemakkelijk.
Je slapt naar de bedrijfsleider van het dichtstbijzijnde Prijs-slag filiaal. Die geeft je alle informatie,
B,V„ afd. Personeelszaken,, it
Een andere manier: bellen met of schrijven naar Jac. Hermans. Prijs-stfg
&
Gemeenschapspolderweg26,l3B2Gß Weesp, tel. 02940-12757.
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JAC. HERMANS
'

'

t Wordt steeds drukker in

ingevoerd zijn in de branche.

Een gezonde werklust en kennis
van zaken zijn belangrijke eisen
voor deze job.
Veel merkartikelen waaronder
Wij bieden:
Playmobil, Fleischmann, en
Sven worden door ons exclusief een baan met prima groeiin Nederland vertegenwoordigd, perspektieven,
een goed Inkomen,
Ten behoeve van onze toeuitstekende sekundaire arbeidsnemende aktiviteiten in de
voorwaarden.
sportsector zoeken wij een
Wij ontvangen graag uw met de
vertegenwoordiger sporthand geschreven sollicitatie,
artikelen in de leeftijd van
hele land.
Hij doet dit in nauwe samen-
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Voorlopig werkt hij door het

Af^ n CltM AYI
een onderneming
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Wij zijn belangrijk als importeur
van en groothandel in speelgoed, vrije tijd-en kerstartikelen,
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Gebouw De Walvis, Grote Bickersstraat 74,
Postbus 628, Amsterdam-C. {Vlakbij Centraal Station)
Telefoon (020) 21 23 25.

W W

winkel
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Belangstellenden worden verzocht hun uitvoerige schriftelijké sollicitatie te zenden aan:
Direktle Verhoeven'» HandeJmij. b.v.
Postbus 59,7800 AB Emmen.
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NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V.
-

•
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daarom zoeken we voor Amsterdam:

Ervaring in de kantoormeubelbranche is geen
eerste vereiste, maar strekt natuurlijk wel. tot
aanbeveling. Wij bieden een zelfstandige. goéd
gehonoreerde funktie met uitstekende groeimogelijkheden.

zal, worden aangevraagd.

...

Bent u niet ouder dan 30 jaar en hebt
u de vereiste ervaring, schrijft u dan
aan de afdeling personeelszaken,

' -

Voor nadere inlichtingen wordt verwezen naar bladzijde 15 van het
prospectus d.d. 3 november 1978 inzake de uitgifte van 8%% kapitaalobligaties 1978
per 1979/1993, waarvan exemplaren bij al onze kantoren verkrijgbaar zijn.
■•

..
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Notering

'

«

Tollenaar & Wegener, gevolmachtigd
agent van binnen- en buitenlandse
maatschappijen, zoekt voor haar
autoschade-afdeling een ervaren
schade-correspondent, die in staat is
zelfstandig te werken.

91

De spaarbrieven Jujn betaalbaar met ingang van 5 mei 1985 met ƒ 1.725,met'ƒ 8.625,- per stuk van ƒ 5.000,-. in welke bedragen de
per stuk van ƒ 1
rente op basis van 8,75% samengestelde interest is begrepen.
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BUITENDIENST
MEDEWERKERS

n
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schade-correspondent

kantoor- *n organlsatiemeubelen

teiten, zouden wij voor meerdere werkgebieden in het land graag in kontakt komen met

NMBSPAARBRIEVEN 1978/1985
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Door voortgaande uitbreiding van onze aktivi-

Met ingjmg van maandag 6 november 1978 wordt tot
nadere aankondiging de afgifte opengesteld van
-
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In een kostuum van zuiver scheerwol
komt u dit etiket tegen:
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En dit in bijvoorbeeld een broek
van6o%scheenvolen4o%polyesten
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Als een kostuum,'rok of broek of mantel gemaakt.
is van zuiver scheerwol (=lOO% scheerwol), dan ziet
u een getekend knotje op het innaai-etiket. Daarbij staat
ook altijd de tekst: zuiver scheerwol. Dat kan gewoon.
.;
niet missen.
Soms wordt scheerwol gemengd met iets anders,
bijv. katoen, nylon of polyester. Zo'n combinatie kunt
u aantreffen in bijvoorDeeld sokken, kinderkleertjes,
overhemden en meubelstoffen.
Het zgn. Wolblendmerk geeft u dan de zekerheid
dat er minstens 55% scheerwol in zit. Op het innaaietiket staat de samenstelling precies omschreven.
U kunt dus steeds gemakkelijk aflezen wat u in handen
heeft. Kn dat is natuurlijk uw volste recht. Voor meer
informatie over Wol en de Wolmerkjes kunt u een
brochure aanvragen bij het 1nternationaal Wol
.

(

Tijd is geld.

Secretariaat, Laan van Kronenburg 14, Amstelveen.

Let op het innaai-etiket!
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Geef ze hun eigen plaats! gpKSoig,

l

>U lel fjllrUil' 'li

geestelijk gehandicapten

giroll22 222 Utrecht

is geld'. Er wordt getypt:
/
Tijp is geld'.En vewolgens
cie krant helpt wordt er gezocht naar een stutje
weg | of kalkpapiertje om deze veel-

\\rf\

betekenende vergissing te
herstellen.
Inderdaad, zó kost typen geld.
En dat hoeft niet Want met
een IBM 82G wordt zo'n foute-pin een onderdeel van 'n seconde
van het papier geplukt, waarnameteen de gewenste -d- ervoor in
de plaats kan worden gezet.
Dat spaart tijd, geld en ergernis.
Bovendien blijft uw correspondentie onberispelijk. Daar kunt

In Rotterdam £.0.
staat een huis

voc^I
';

.

-^nha

"

,

•

g
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Zaterdag 11 november a.s.tn
de Woonkrant van De Telegraaf. Heel Nederland zal
dan weten wat deze omgeving aan woonmogelijkheden te
bieden heeft. Hoe en wéér men kan wonen en leven.
Bovendien wordt ïJe Woonkrant op 11 november extra
verspreid in o.a. Rotterdam (Hillegersberg, Schiebroek,
Maassluis,
Alexanderstad, Omoord),Capelle aan de IJssel,
Krimpen aan de IJssel, Berkel en omgeving.
Dat betekent 63.900 selectieve adressen extra!
Tegen normaal millimetertarief.
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optellen.

De perfecte aanslag van de
82C bijvoorbeeld. En het
razendsnelle, verwisselbare

letterbolletje.Defluisterstille,

transparante geluiddempende
kap... En natuurlijk het opgewekte
humeur van degene die met de

82C werkt.
De IBM 82G kost tussen de
f 2.428- en f 2.826,-. Dat is niet
goedkoop. Maar met dat bedrag
doet u dan ook een investering
in kostenbesparing.

«Dik wil de IBM 82C weieens in
■
bedrijf zien.
■ Bel mij voor een afspraak.
■

■

'

*■;/':

De IBM 82C.
Onberispelijk.

Onverbeterlijk.
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Gelieve deze coupon in een
ongefrankeerde'envelop te
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Als het om wonen gaat...
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Extra oplage, extra bereik, géén extra korten!
Sluitingsdatum voor deze 'de Woonkrant Extra'
is 7 november vóór 21.00 uur
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kel.ikeeigenschappenb„
een aantal
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Schaakteam MS

Zwartkruis: „Hetze
rond Oranje”

Honved-Ajax: middagwedstrijd
biedt j vangsuur gepland
i op 17.00uur.
fans. Bovendien beopponent:
schikt het Frencva- i De
ris-stadion over een
van Ajax speelde
{
zaterdagmiddag
lichtinstallatie.
De spelers van i met 1-1 gelijk tegen
Honvéd
hebben S Rabo Eto uit Gyor.
geprotesechter
Coach Tichy was
teerd tegen het spe- i niet
ontevreden
len buiten hun ei- { over het verlies van
gen terrein. Sinds 1 één punt Te meer
de komst van trai- 2 daar mede-koploper
ner Lajos Tichy { Ferencvaros
ook
twee; jaar terug i een punt liet liggen.
heeft de ploeg in ei- { Rabo Eto staat begen huis niet meer ; kend om zijn degeverloren. Wordt er i lijk spel in thuisbij Honved gevoet- { wedstrijden. Tichy:
bald, dan begint de 1 „Voor rust zaten
wedstrijd om 13.00 2 we behoorlijk in de
uur. Wijkt Honved J verdrukking. In de
uit, dan is het aan- ■ tweede helft domi-

plaats aan 30.000

'

maandag
Het bestuur van
Honved, tegenstander van Ajax in de
derde ronde van
het UEFA Cup-

•

de confrontatie tegen de Meerploeg
niet in het eigen
stadion, maar op
het veld van Fe-,
rencvaros af te
werken.
In het
Honved-stadion is
slechts plaats voor.
18.000
toeschouwers en de accommodatie van Fe-

:

neerde
mijn
Ploeg".
De gelijkmaker
werd na 21 minuten
in de tweede helft
gescoord door aanvaller Weinper. De
meest opvallende
spelers waren doelman Fujdar, verdedigers Kocsis en
Nagy, alsmede middenvelder Poczik.
Tichy liet zijn mannen in een 4-4-2 formatie optreden.
De opstelling van
Gudjar;
Honved:
Paroczai,
Kocsis,
Nagy, Varga; Pal,
Lukacz
Pin ter,
(Geiger),
Poczik:

vorm wilde zien. Haan wil |
niet steeds horen, dat hij f
opnieuw aan een laatste j
kans voor een Oranje- ij
plaats moet beginnen. Rob
Baan, de assistent van p
Zwartkruis, vertelde Haan \
na de wedstrijd FC Barce-;
lona-Anderlecht, dat hij f
nog een keer de vorm van I
de Anderlecht-spelers wil* 5
de wegen. Ook daar ergerde Haan zich aan.
Zwartkruis: „Ik geloof<
dat er een hetze rond Oranvoor de wedstrijd in ZwitH«m is gepikeerd, omje wordt gevoerd. Ik ben 5
seriand duidelijk maakte,
dat de bondscoach hem bij
bezig het Nederlands elftal v
dat hij een Haan in topde tactische bespreking
van 'n nieuw gezicht te i
voorzien. Maar ik blijf wel
de prestatie najagen. Ik
ben genoodzaakt experimenten toe te passen,
maar dat wil niet zeggen
dat ik stoel met gevestigde
reputaties. Wat Neeskens
betreft leken mij de misverstanden uit de weg ge- \
nomen. Na de Europa Cup-1
wedstrijd
Anderlecht-FC |
Barcelona heb ik Neeskens ?
duidelijk gemaakt, dat de
problemen met de buitenlanders niets met hem uitstaande hadden. Ik heb nog
gezegd, dat jongens als
Neeskens te graag in Oranje spelen om' ze te laten <
vallen.
probeerde
Vrijdag
Zwartkruis Neeskens nog
te bellen. Dat is niet gelukt De bondscoach: „Ik
AJAX
OP
wens geen kortsluiting bij
het nationale team. Als ikl
Het heeft de vorm van de crash uitliep. Valke, na rust een bericht van Haan en <
dag aangetast De basisvorm terug op een geruststellend
Neeskens heb ontvangen
is er zonder twijfel, maar niveau, verslikte zich in de zal ik mijn maatregelen ne^.
Schrijvers
men. Ik ga niet met een |
dat laatste beetje ontbrak. elf-metertrap.
Laat je dan de kansen nog vond de goede hoek en Ajax grote boog om de moeilijk- '
heden heen. Voor; het Eu.-.
liggen dan verdien je niet te mocht een tegenzet doen.
landenkampioe&r~
winnen."
p heeft Oranje twecr:
Sparta voelde intussen
duels gespeeld en vier punperfect aan hoe het dit matte
ten vergaard. Laten we de ï
Ajax verder moest afbeulen.
Brom zette Tahamata en zaken niet onderschatten; t
Het middenveld werd overErkens
in voor Ling en ledereen heeft het nu weer ï
geslagen en met lange trapMeyer.
aan Ajax gezien. Het kreeg i
pen werd het vermoeide
Ajax op de pijnbank gelegd. Beide basisspelers kregen de terugslag In Rotterdam f
Brom's woorden werden nu een ruime helft rust,' maar gepresenteerd voor de ln- l
spanning
bewaarheid. Want Ajax, konden ~fris" het vastgeln Lausanne..
moeizaam drukkend kon de roeste gebeuren niet meer Mentaal zijn dit soort klus- (
sen kennelijk moeilijk voor j
slag niet bijbenen. Michel naar hun hand zetten. TahaValke had de 18.000 fans op- mata cirkelde nog een paar onze profs te verwerken", f
nieuw in extase laten raken. keer door de Spartaanse linies. Hans Erkens doolde als
Na een een-twee combinatie rechterspits
onwennig rond.
met Arie van Staveren antiloper
De
had
beter vanuit de
cipeerde Ruud Krol te laat.
lijn kunnen penetretweede
legJonker
Arbiter. Gerard
want op de korte ruimte
de de bal terecht op de stip, ren,
kreeg
hij geen kans.
toen Krol's late beweging in
PABIJS, maandag
het strafschopgebied op een
De beste kansen waren boVasovic, die eens
Veübor
bijvendien voor Sparta. De
na afgeknapte Morgan, ook triomfen vierde bij Ajax, is
Van Staveren en Van Zoest terug bij Paris Saint Gersneden gemakkelijk door de tnnin. De Joegoslaaf was al
eerder trainer van de PaAmsterdamse afweer. Evense club maar keerde aan
rij
als bij Ajax zag Sparta de
energiebron ook opgedroogd. het einde van het vorige
En dat speet Mircea Petescu seizoen terug naar zijn geboorteland.
een weinig. Want de RoeZaterdagavond kondigde :
meen zag zijn instructies op
president van de club,
de
een tweede goal na helemaal
' aan
dat Vasovic ;
Borelli,
uitgevoerd.
met onmiddellijke ingang .!
„En wij hebben echt niet zijn oude functie zou inneextra-gemotiveerd naar dit men ten koste van Larque,!'
duel geleefd", beweerde de de voormalige speler van'
coach. Dat was de SpartaSaint Etienne. Vasovic zei'
aanhang echt niet aan het dat hij Paris Saint Geiv
'ï
verstand te brengen. Opgemain dit seizoen bij de eerwekt kon je horen, toen de ste vijf van Frankrijk zou É
trimof eenmaal een feit was: brengen.
*
„Twee spelers hebben ze
weggekocht Ook nog de trainer en dan verliezen ze nog
met 1-0....".
Ja, wat is wijsheid in voetDe Maastrichtse politie
bal?
heeft na afloop van de wed- |
strijd MW-AZ'67 enige,
SPARTA: Doesburg, Jansen, BaJ-

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, maandag
Bondscoach Jan Zwartkruis kan niet begrijpen
waarom Johan Neeskens en Arie Haan volgende
week woensdag in Rotterdam het Oranje-shirt
NIET willen draeen. Beide internationals , hebben
afgezegd voor de interland tegen Oost-Duitsland.
Zwartkruis verwonderd: „Een officiële afzegging
heb ik nog niet Ik kan dus moeilijk reageren, maar
ik vind het wel vreemd. De motieven van Arie
Haan kan ik helemaal niet begrijpen. Ik hem hem
nog gecomplimenteerd met zijn spel tegen de Zwitsers".

Arie Haan

.gepiekeerd

Weinper, GyimesL

Enige goal
vleugels
gaf Sparta

Ruud Krol
twijfelt

PIJNBANK

Van onze Telesportredactie
AAMSTERDAM, maandaj
Ruud Krol twijfelt of hi;

ROTTERDAM, maandag Sparta-aanhangers ontfermden
zich over de tas van de Noordier.
Een koddig gezicht. Sammy Alsof het een relikwie betrof.
Morgan, de kortgeknipte haar- Wat eigenwijs keek Morgan over
zijn gesneden brilletje. Als de
tjes nog dampend van het douche-water temidden van zijn onderwijzer, die achter in de
fans. Twee uitbundig zingende klas onraad bespeurt.

meldl

zich
def AJ**-Üb«rois
bij;
>

::

>

~

Week rust
voor Vonk
Van onze
Telesportredactie
VOXJSNDAM, miumdag
Volendain-verdediger lip
Theo Vonk, vorig jaar nog

\
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,

,

;•'

:
•

,<

>

uitkomend voor AZ'6Z
i heeftVees week absolute
:

:jUrust voorgeschreven

gekre-

JfJeiwedatrijd |Volendam-Vi-

met it hartklachten
uitvallen. Vonk
kwam is ademnood enconi suh bij dokter Ivlé toonde
dat! hij I hartstoornis,1 aan,''faad,iomdat
zijn hart*
«Biet.;
goed
niet
doorbloedf
r 4

f; moest

£

.

«•&

:

■

Pi Ben uur:na de wedstrijd
i had Vonk nog een polsslag

;
;
:

zorgelijk:
IvaaiMOSVönkl
heb er eigenlijk al

„Ik

zet

wüt'je niet \ laten kennen.

llfuwerd het echter te gek
|

:

•

:|

<

enf kon

ik absoluut niet

■{5 meer verder'V-i ÖÉf
feVtfendam-trainer;» Mak
i kreeg er J aldus s een pror
%

?

-

bleem btj. De blessureUjst
opnieuw toegenomen.
: Helling is er pas na da winiterstap |weer|WjSterwijl
;1 Van weaween | vermoede*

UB

i«k fc mmi

.'aan zijn teen moet worden
geopereerd. Braam; zit in
hetgfps, De Boer U net,uit
Kramer heeft êen
l Üchdlefpeesblessure, >Vii"
<

;

-

N«rSll een kniekwetsuw#
?

én
It Kraal een spierblessureïlang
|Zoonevdd|kampt!al
c met zljn rug.Daarttj!;wa->
v renJonk*enfAndré ;•door
%,
•f griep niet fit.
fmm
Mak™
daarom:
:

zullen om deze week moe*'
ten;beradenof>wij' : metdé
overgebleven,' jeugdige.se>
Urtie, door moeten gaan of
dat wij van buitenaf ;verj[ staking moeten zoeken"^;

•

Sammy Morgan was na
de 1-0 overwinning van
Sparta op leider Ajax de
held op Spangen. Goede

door
JAN DE DEUGD

maker. In het veld lijkt

zwiepte de bal hoog voor.
Pim Verbeek kreeg alle vrijheid bij de eerste paaL Hoog
vloog de bal over de graaiende Schrijvers bij de tweede
paal binnen: 1-0.

kast gevallen harlekijn,

Tegenvaller

morgen! Nee, Sammy
Morgan scoorde niet de
enige goal, maar Sammy

Morgan is wel een smaak-

hij op een uit een poppen-

werken kan
Noordier.
maar

de

Zo'n spits had Sparta net
nodig. Arie van Staveren en
Jo van Zoest zijn behendige
buitenspelers. Tussen dit
sprankelende duo past de
noeste werker uitstekend.
Morgan ontfermde zich als
een „beest" over de moeilijke taak, die Sparta-coach
Mircea Petescu hem had gedragen. „Stoor Ruud Krol
bij balbezit van Ajax. Voorkom, dat Krol zijn elftal kan
sturen", luidde de opdracht
En zo geschiedde. Al had
Morgan natuurlijk wel het
geluk aan zijn ziJde. Ruud
Krol voelde al snel de scherpe pijn (spierscheuring) in
de bilstreek schieten en
mopperde later: „Ik kon op
een gegeven moment zelfs
niet meer afzetten."

Maar wat kon deze tegenvaller voor Ajax betekenen.
Het kon nog steeds de kracht
opbrengen om te bewegen.

Sören Lerby trok diepe sporen, Frank Arnesen passeergemakkelijk,
de
Geert
Meyer dwarrelde door de
Sparta-defensie. Zo kort na
de Rotterdamse goal had
Ajax de zaken wel moeten
Ling
rechttrekken.
verscheen na de stunt van
Meyer oog in oog met Pim
Doesburg. Uit stand knalde
de Ajax spits over. De druk
werd verhoogd. Clarke, te
weinig los van Ton Marijt,
de ijverige Lerby en weer
Ling knalden op het Spartadoel. Pim Doesburg bleef
heerser en.... Ajax raakte

langzamerhand

problemen.

wél in de

•

Immers, Sparta ontfermde zich na die openingsgoal
over een nieuwe rol. Ajaxtrainer Cor Brom later:
„Sparta kon alles rustig op
zich laten afkomen. Wij hadden dat uitgangspunt moeten vergaren. Dit is de tweede keer dat we na een midweekse Europa Cup-wedstrijd op verlies komen te
staan. Na Atletieo Bilbao
klopte MW ons. We moeten
het voortaan anders doen.
Zorgen, dat wij de eerste
goal scoren."

Xes

Wissel

Vorm

Vasovic terug
in Parijs

Brom schreef de nederlaag voor een belangrijk deel
op de beslommeringen rond
het treffen met Lausanne.
„De lange reis door het oponthoud wegens de mist
heeft meegespeeld.

Arrestaties

Flitsend

u

Sammy Morgan had zich
in Rotterdam niet kunnen
laten fêteren als Ajax het
eerste half uur had toegeslagen. Ook dat is voetbal.
Want Ajax kreeg alle gele-

•

,

nieuw
de Rotterdainsi
? fysiotherapeut I Ted Troos
voor een
wil natuurlijt
KroL'
dolgraag van de partij zijn
maar het moet natuurÜil
wel verantwoord; zijn/ Te
gen Sparta : had ik weei
veel kot van de spierble»
sure. Vooral doorheiglad
. de veld. Bet lange wachter
afgelopen donderdag op hit
vllegveldinGenèveheefi
öokalgeerigoed gedaan
Misschien speel ik een hal•
te wedstrijd

genheid Sparta aan te pakken. De eerste stoot was flitsend. Geert Meyer vond al
snel een opening. Directe tegenstander Adrie van Tiggelen wenste nog niet kort te
dekken. Pim Doesburg verwerkte de bal tot corner. De
beste kansen kreeg ongetwijfeld. Tscheu la Ling. Na
onnodig balverlies van Michel Valke bracht Schoenaker zijn rechterspits vrij in
de ruimte. Klasse zoals Ling
de bal op het beslissende
moment vrijmaakte, maar
de subtiele beweging levei>
de weer geen resultaat op.
Doesburg voelde de bal op
de borst slaan.
Sparta had zich nog niet
daad werkelijk kunnen manifesteren, toen Ajax op een
achterstand werd gezet
.Toch was er al een kwartier
wmmmmmm u
fa»
verstreken. Frank Arnesen
liep ongelukkig tegen een Al het fanatisme van Frank Arnesen was niet voldoende om
hoekschop op. Jo van Zoest
i

<

<

'

wedstrijd voor Johan Crufl
1Iran
spelen» Vandaag

<

?

kestein, Msrfjt en Van Tlggelen, Verbeek, De Goéy en Valke, Van Staveren, Morgan en Van Zoest.

AJAX: Schrijvers, Meutstege,
Krol, Zwambom en Everse, Schoenaker, Amesen en Lerby, Meyer (Erkens), Clarice en Ung (Tahamata).

baldadige supporters gear-

resteerd. De supporters £
werden ingerekend omdat
zij zich agressief gedroegen
toen scheidsrechter Jan'
Beek na afloop het Geus- ;
;

selt-stadionwllde verlaten.

(advertentie) j
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AJax aan zijn verdiende
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Buitenlands
voetbal
in cijfers

Dieptepunt bij Londense derby Dieptepunt bij Londense derby
num van
AMSTERDAM, maandag Hjfcm»fcw alsnog op
het veld gekode
als
invaller
in
waar de vonken

zag

dor

aankoop

John Hawley al vrij snel de
leiding maar het door tientallen vrije trappen ontsierde duel eindigde tenslotte
toch

nog in

1-1.

Livcrpool-ann hang

De

voetbal in Engelands grootste
stad Londen er niet al te best
Met 22.000 boekten
voor.
Queens Park Rangers en Chelsea een nieuw Londens record.

had

daar geen hoop meer op toen
Phil Neal?«■een strafschop miste.

Dieptepunt

'

C

<*.

'

*

Inderdaad nam Leeds door

Terry Mcdermott De
scheidsrechter had het met zijn
administratie bijzonder druk
want hij noteerde vier spelers
van Leeds en twee van Li verpool vrijwel allemaal vanwege
te ruw spel. Intussen staat het

men

Een dieptepunt, want nog
nooit waren er bij een derby
uit de eerste divisie zo wei-

Maar toen Liverpool een tweede
strafschop te nemen kreeg
kwam kort voor het einde de ge-

West-Duitsland
v.V.FC- Köm-B»yem MOnchen 1-1,
I .FC Nilrn berg-SchaIke "04 0-2, Her-

•

•

k

ttiis

SV-Borussla
Vfb
Stuttgart-Werder Bramen 1-1, Fortuna
Duisburg
3-0,
DCissetdorf-MSV
Darmctadt "98-Arminia Bietefetd 1-1.

Katserslüutern- Eintracht Frankfurt 2Vfl Bochum-Bntracht Braun.Schweig 3-0
•vbe stand aan de kop van de ranglijst is: 1. Kaiserslautern 12-19, 2.
Hamburger SV 12-16, 3. Bavern
MQncben, Schalke '04, Vfb Stuttgart
•n Eintracht Frankfurt 12-15.

-.1,

Jimmy Adamson

Spanje

afscheid

VOLENDAM, maandag

Dit weekeinde was ik
weer even in Nederland.
Die kans kreeg ik, omdat ik
taterdag met Bastia tegen

Luie speelde. Nu is Lille
redelijk dichtbij en mijn
vader was mij dan ook per
auto komen ophalen. Gisteren ging ik even kijken bij
Volendam, waar vele voetbalmakkers van mij spelen. Tenslotte heb ik er nog
een tijdje getraind en na
afloop is bet altijd gezellig.
In het spelershome heb ik
weer vele• herinneringen
opgehaald.
Ik kan nu ook dinsdag bij
de kischeidswedstrijd van
Johan Cruyff zijn. Ik gun
Johan die wedstrijd van
,

Jeugdstanden

(advertentie)
-i

AT67

maar veel doelpunten kwamen uit de eindeloze aanvallen niet voort. Er werden er
slechts twee gescoord, bei-

BUITENLANDS

VOETBAL
door
Hans

Molenar

:.:In de wedstrijd heeft Hoeness niet met uitblinkend
voetbal of met doelpunten
kunnen . debuteren, f Nürnberg heeft nu wel eèn sterkere aanval maar zo een broze defensie dat Schalke daar
tweemaal van profiteerde.
Het werd 0-2 door Schalkedoelpunten van Lütkebohmert en Fischer maar voor
Nürnberg was er de troost
dat men in de ene wedstrijd
de huurprijs van Hoeness al
heeft terugverdiend.
De topwedstrijd van het
weekeinde werd in verband
met de opening van de anders gesloten winkels op zaterdagmiddag al vrijdagavond gespeeld. Kaiserslautern versloeg toen als nummer één de nummer twee
van de ranglijst Eintracht
Frankfurt (2-1) waarbij het
winnende doelpunt werd gescoord door Claus Toppmöller. De andere topper was

een met sentimenten beladen treffer in Keulen (60.000
toeschouwers!) tussen Köln
en Bayern oftewel de naar
de twaalfde plaats afgezakte
kampioen tegen de nummer
drie van dit moment.
Tegen de verwachting in

zette Köln de tegenstander

Ajax
Telstar
Feyenoord
Haarlem

den door MQller. Het werd
1-0 door Köln's Dieter Muller met een beheerste kopbal langs Sepp Maler en tenslotte niet lang voor het einde 1-1 toen Konopka dacht
met eeuwig draaien wat tijd
te kunnen winnen en zo de
1-0 vast te kunnen houden.
Hij verloor de bal en Gerd
profiteerde
MüUer
er
prompt van: I*l. Kaiserslautern heeft zijn positie aan
kop nu dus verbeterd n een
voorsprong van drie punten
op de Hamburger SV en vier
op een kwartet waarbij ook
Bayern is.

Votendam
Amsterdam
Excelsior
Oen Haag
Vlaardingen
SW
Dordrecht

Willemll'
MW
Eindhoven
Den Bosch
Helmond Sp.

t 4 23-9

14 19-11
14 20-11

14 22-14

13
12
10
10
6
5

21-12

22-10
16-12
19-10

10-25

12-22

6 9-23

PEC

harte. Door Johan is Ajax\
groot geworden en daarvan f
beb ik ook geprofiteerd.
Maar ook bet Nederlandse f:
voetbal in zijn totaliteit %
beeft veel aan Johanjfj
Cruyff te danken. Ik booph
dat bet dinsdag een echte
happening wordt. Ik ver- jj
beug mijerechtop.
Sinds ik de laatste drie
wedstrijden tot aanvoerder
ben benoemd van Bastia.,
gaat het goed met de club. ■;»
Ik durf niet te zeggen, dat
bet een met bet ander te
maken beeft, maar bet
is een feit, dat we 'n stuk
beter spelen dan voorbeen.
In de uitwedstrijd tegen
Lille kwamen we zaterdag
tot een 2-2 gelijk spel. Ik
maakte tweemaal de gelijkmaker. Vooral de tweede;*
treffer leek op de goal, die
ik tijdens de WK tegen 'r
5
Schotland maakte.
Ik beb daarmee mijn to-&
taal op acht doelpunten ge-?
bracht. Dat is nog niet in-**
drukwekkend, maar ik zie
een duidelijke opgaande M
lijn in ons spel. Met Wim
Rijsbergen gaat bet
beter. Hij is meer geaccli-y
matiseerd en Willem is
onze defensie een grote \
steun. Bastia mist trou-p
wens wel erg Larios. Hij-was de harde werker, die 4
de verbinding tussen de-V
fensie en aanval verzorgde. t

0 20 44-10
3 13 26-15
4 12 25-18
4 12 27 21
3 10 28-17

4 9 21-18
10 3 2 5 8 11-10
11 2 4 5 8 22-24
10 2 2 6 6 11-29
11 0 0 11 0 3-54

Fodor Radio B.V. afd. Akai Video. Achterklooster 2,
3011 RA Rotterdam, tel. 010 -33 14 33/1140 60.

StA

genoeg krijgen we geen?
voor r
toestemming
om
Oranje uit te komen. Bas-I
tia beeft wel andere zorgen t o
aan bet hoofd, maar gelukt*
kig is het zelfvertrouwen i
weer terug. Er wordt weer
geknokt en ik zie ons wel
stijgen, al komen we eer-

-J

3-1, Nentaa-Nlca M,

Str»sbourg Nancy 30, Raima-Valan-

dannèa2-1, Nimaa-Maraaifla 1-2, Lil-

te-Baitla 2-2, Matz-Sochaux 00, Paria FC-Araara 3-0, Saint Etienna-Bordaaux 1-3, Monaeo-PaHa Saint Oermat* 2-1»'
•>.

Dé stand aan kop: 1. Strssbourg
Monaco 24, 3. Saint Etienne

'2f:>2.

22 punten..

'

?

-

L

Frankrijk
''

*

-

Want een Akai Videorecorder
neemt 't voor u op. Zelfs als er
helemaal niemand thuis is.

11 2 2 7 6 13-31
11 2 2 7 6 14-34
11 1 0 10 2 13-47

;

■

Etienne. Ook daar voetbalt%
bij zo sterk, dat hij in het:'
Franse elftal terechtkwams
dat tegen Luxemburg uit*%
kwam.
U
Straks reis ik weer naar,
Bastia
af.
Binnenkort,<j
wacht ons dan de wedstrijd
tegen Metz, de club van
Wim Suurbier. Eigenlijki
bad ik liever in Nederland
gezeten, omdat bet Neder- i
lands elftal dan tegen Oost-il
Duitsland speelt Jammer \

Werken in de avondploeg?
Een vergadering?
Op veijaardagsvisite?
Uw huisgenoten willen
't andere net niet missen?
Vroeger was zoiets een probleem,
maar tegenwoordig niet meer!
Dan kijkt u toch op uw gemak
na de wedstrijd of de volgende dag,

3 11 11-20

}•;'lAnderfecht-WBterschei 1-1, Beer0-0, Lokeren-Club
Brugge 0-0, Lierse-Standard Luik 13 Waregem-Antwerp 0-1, Luik-La
Louvfere
3-3, Charteroi-Berchem
Sport«l-2, Wlnterstag-RWDM 2-2,
-PaHngan-KortriJk 1-1 .
;-f
>>BTAND: 1. Andarlecht 11-18; 2.
Bevaren 10-14; 3. Antwarp an Watwicbal 11-14; B. Uarae, Baerachet
an Standard 11-13.
'

>

Hij speelt nu weer voor

Dat hoeft niemand meer te missen.

AFDEUNG C
11 8 3 0 19 38-11
GoAhead
11 8 0 3.16 44-16
Graafschap
11 7 2 2 16 33-10
Groningen
11 8 0 3 16 30-18
Utrecht
Wageningen 11 6 1 413 20-16
11 6 2 4 12 24-15
Twente
11 4 4 3 12 13-14
Amersfoort
11 3 1 7 7 12-28
Cambuur
11 2 3 6 7 16-27
Heerenveen
Veendam
Herades

België.

*

10 2 0 8 4 li-27
9 0 18 1 8-25

11 9 2
10 6 1
11 5 2
11 5 2
11 3 5
10 3 4
94 1

Vitesae
VW

(advertentie)

9 7 0 2
9 62 1
10 5 4 1
11 5 4 2
96 12
10 5 2 3
8 5 0 3
94 2 3
92 2 5
92 1 6
10 1 3 6

AFDELING B

NEC
RodaJC
Fortuna
PSV

on tribunes

»'�*»

ft

Italië
Ascoü-Lazto 00, Atalanta Berga-

lijkheidshalve wel klasse
tekort ten opzichte van vorig seizoen.

_

mo-Perugia 0-2,

Availino-Catanzaro

.0-0, FWentina Florenca-Boiogna 10,
' Internaztonale Milaan-Napoli 20, Ju•Vantu» Turiin-Mitan 10, Lanerossi.VerónaOO, Roma-TorinoO-2.
•Stand: 1. Perugia 6-10, 2. Milan 6913.- Inter 6-8.4. Torino 6-8.

Portugal
-Famaiicao-Beira Mar 1-2, Estorit-

Academico

10, Gulmaraes-Barrei-

rao»è 00, Sporting-Porto 00, Boa-

vlsta-Benfica 0-1, Varzim-Braga 10,

Setubal-MarltimoOO.

'vDe «tand na negen wedstrijden: 1.
Porto 13 pnt.j 2. Sporting an Benfica

12pnt.

Schotland
De uitaiagan uit da Schotse eerre
dlvteie ïljn: Aberdeen-Dundae United
10,'. Celtic-Motherwell 1-2, Hibar.nian-Haarts 1-2, Patrick TWatte-Glasaow Rangara 10, St. Mirren-Morton

v?St«od

m Schotland: 1. Dundee
United 12-15, 2. Aberdeen, Celtic,
Hibemian, Partick Thistle 12-13.

Luik zoekt verder
Van onze Telesportredactie

LUIK, maandag
Standaard Luik ziet definitief af van het aantrekken
'van Henk van Leeuwen. De
afgelopen twee weken beeft
de Belgische topclub de spits
van FC Den Haag gevolgd,
waarna trainer Waseige tot
de conclusie is gekomen dat
Van Leeuwen niet de man is
die Standaard van het schuttersprobleem kan verlossen.
(advertentie)

•

STANDEN PROGRAMMA TOTO LOTTO TOPSCORERS UITSLAGEN SPOEKIK
EREDIVISIE:
Sparta-Ajax
NEC-Den Haag
MW-AZ'67

1-0

0-2
1-3
1 40
Utrecht-Haarlem
PEC Zwolle-Go Ah. Eagl. 1-1
NAC-PSV
.0-2
Twente-VW
2-0
' 2-2
Volendam-Vitesse
1-1
RodaJC-Feyenoord
EERSTE DIVISIE:
Groningen-Dordrecht
6-1
Wagen.-Heerenv.
1-3
VlaanL-Fortuna SC
0-2
Eindhoven-Heracles
1-1
0-2
Telstar-De Graafschap
Helmond Sp-SW
2-1
Amsterdam-Amersf.
4-1
Cambuur-Veendam
4-1
,

■

Utrecht ziet af
van Marokkaan
Van onze Telesportredactie

UTRECHT, maandag

•

"•

•

Den Bosch-Willem U

Stand eerste divisie

Stand eredivisie

Uitslagen

.

FC Utrecht heeft de hoop
nog niet opgegeven om Loek
Ursem voor de rest van dit
seizoen van AZ te lenen.
!
Utrecht-trainer Han Berger
I wil de rechterspits graag in-5 lijven, maar Ursem zelf ziet
zo'n tijdelijke overgang niet
;
Voorzitter Cees
zitten.
Werkhoven heeft deze week
j een gesprek met de Alkij 'maarder om hem mogelijk
andere gedachten te
; tot
\ brengen.
{ •;' De zich via een adverten; Öé te koop aangeboden hebj bende Marokkaanse speler
:
'Amri Hassan mag nog een
week met de Utrechtse se•'
lectie meetrainen maar een
contract lijkt er voor hem
niet in te zitten.

>

"

Miljoen fans
Van onze Telesportredactie
AMSTERDAM, maandag
De'negen wedstrijden in
trokken
de ere-divisie
99.000 kijklustigen, wat een
gemiddelde van 11.000 per
duel was. Men bleef daardoor bijna 1000 kijkers per
wedstrijd boven het seizoengemiddelde.
Inmiddels registreerde de hoogste afdeling de één miljoenste toeschouwer van deze
competitie.
.-.ln de eerste divisie werden bij negen ontmoetingen 32.000 kijklustigen geteld, wat een gemiddelde
van ruim 3500 per" wedstrijd

AFDELING A

negen wedstrijden: 1.

4. Sporting Gikm 11 pnt.

punt.;

*

r

•>.-*

Spana

'."•De ttand na

Real Madrid 14 pnt., 2. Atletico Bilbao -13 pot., 3. FC Barcelona 11

■

groots

AMSTERDAM, maandag
Twee toppers telde de bundesliga dit weekeinde
maar toch ging de meeste belangstelling uit naar een
wedstrijd van mindere topallure: Nürnberg tegen
Schalke. In Neurenberg is Uil Hoeness, voor anderGeen goals, wel strijd.
halve ton voor de rest van het seizoen van Bayern ge- Queens Park Hangersleend, als een held binnengehaald. Ineens was het sta- Chelsea zat er vol mee.
en Wilkins jagen op
dion van Neurenberg met 58.000 toeschouwers weer Howe
'■
bal.
de
uitverkocht en dat terwijl men er de laatste tijd al blij
met de rug tegen de muur
was de 35.000 te halen."
.

Real Sociedad-Roye Vallecano 2-0,
Real Zaragoza-FC Sevilta 3-2, Espamjl-Santander 2-3, Atletfco MadrkffC.Valencia 2-1,. Sporting Gijon-Salamanca 1-0. Cetta Vigo-Real Madrid
2-2, Huelva-FC Barcelorta 0-0, FC
Burgos-Urton Las Palmas 1-1, Hercules Aficfinte-Atletico Bilbao 0-1.

Johan verdient

•

.

5-0,

Dortmund

bijeen.

Hoeness
verdiende
huurprijs
al terug

BSC-Borussia MAnchengladbach

1-Q, Hamburger

lopen

stadion
vol

*

.

Nürnberg

Wat een wedstrijd had moeten worden
Vanaf sprongen, een topduel tussen de nummers twee en
drie, ls in Engeland na een matte wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd. Beide ploegen, Everton en kam»
pioen Nottingham Forest behielden daarmee als enige in
de eerste divisie hun ongeslagen record. Veel meer vuurwerk was er te zien bij Liverpool tegen Leeds United omdat
de nu door Jimmy Adamson geleide Leeds-ploeg meende Liverpool met krachtpatserij te kunnen intimideren.

nig toeschouwers geweest.
Engeland
Beide ploegen knokken dan
ook nu al tegen de degradaAraenaMpswfch Town 4-1, Aston
tie. Die 22.000 zagen voor Villa-Msnchester
City 1-1, Botton
hun geld nog geen doelpunt Wanderers-Coventry
City 1-1, Derby
ook. Een andere Londense County-Wolverhampton Wanderers
ploeg Arsenal
daarente- 4-1, Uverpool-Leeds United 1-1,
gen scoorde er tegen Ipswich Manchester United-Southampton 1vier waarbij een hattrick op 1, Middlesbrough-Bristol City 0-0.
naam kwam. van Frank Sta- Norwich Chy-Tottenham Hotspur 2pleton (4-1). Arsenal is de 2, Nottingham Foren-Everton 0-0,
enige Londense ploeg met Queens Park Rangers-Chetsea 0-0
Bromwich Albion-Birmingham
aansluiting bij de kopgroep Wast1-0.
City
al halen de Spurs met gelijke spelen (nu weer 2-2 bij
Stand in Engeland: 1. Liverpool
Norwich) aardig wat punten
13-22,2. Everton 13-22.

Aiax
PSV
Roda JC
GA Eagles
AZW
Feyenoord
Twente
Sparta
MW
NEC
Utrecht
Den Haag
NAC

•

Haarlem

Volendam
PEC Zwolle
Vltesse
VW

12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12
12
12

9 1 2 18
8 1 2 18
7 4 1 18
5' 5 2 15
6 2 4 14
4 6 2 14
4 6 2 14
6 2 4 14
4 4 4 12
1 7 3 8
3 3 5 8
2 5 5 8
2 5 5 8
2 5 5 8
2 4 6 8
0 8 4 8
1 5 6 7
2 3 7 7

33- 8
27- 7
25- 8
16-12
33-21
16- 7
16-10
15-14
11-15
7- 8
16-18
11-17
16-27
11-27
14-20
7-15
13-28
6-27

4-1

3 1 18 27- 8
5 1 15 16- 7
4 2 14 18-13
4 2 14 17-12
4 2 14 21-16
6 1 14 14-10
11
12
4 3 14 18-10
Amsterdam
12
4 3 14 17-10
Cambuur
3 4 13 16-14
12
11
Willem II
6 2 12 17-13
10
7 1 11 8-6
Eindhoven
Heerenveen
12
4 5 10 10-17
Veendam
3 5 8 15-18
11
Vlaardingen
3 6 7 8-16
11
3 6 7 14-21
11
SW
Telstar
3 6 7 13-21
11
Helmond Sp.
11
1 7 7 14-24
Dordrecht
3 7 7 12-25
12
Amersfoort
11
2 7 6 13-28
FC Groningen k&mpioen eerste periode.

Fortuna SC
Groningen
Wageningen
Excelsior
Graafschap
Heracles
Den Bosch

12
11
11
11
11

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

Nederlandse lotto
De resultaten van de belangrijkste sportprijs vragen
van dit weekeinde zijn:
Lotto 44: De winnende getallen zijn:

5-6-10-14-21-34. Reservegetal: 20.
Er is een inleg van
gtilden
3.484.237,50
door
835.311 deelnemers. Het tois
prij zenbedrag
tale
1.655.012,81 gulden. De prijzen zijn als volgt verdeeld:
(inclusief
prijs
eerste
jackpot): 695.582,58
tweede prijs: 165.501,28
derde prijs: 248.251,92
vierde en vijfde prijs elk
331.002.56.

•

•

*

•

'

'-

Topscorers
Topscorer* eradtvWa:
-

-

'k'

..

•

■

■

-

Supertrio
v.;

v

re: JC)Wat

(ATB7) 13; De Jong (Roda
11; Clark* (A|ax) 8; Van der
Kuyton (PSV) 7; Arnaaen (Ajax) 6;
Ltng (Ajax)! 6; Kowalik |MW) 6;
Vreysen (NACI 6; Mohorovlc (NAC)
6; Grittar (FC Twenta) 6; Meyer
(Ajax) 5; Houtman (Fayenoord) 6 an
Morgan (Sparta) 5.
Topacorara aarsta divisie:

Van Paft (Wageningen) 8; Hutting
IFSC) 8; Engbersen (FSC) 8; Bakker
(FC Groningen) 8; Schapendonk
(Eindhoven) 5; Koendera (Da Graafachap) 6; Patera (FC Oen Boach) 5;
Van Rooy (Willem II) 5;

Programma volgende week:
EREDIVISIE:
Den Haag-Sparta, AZ'67-NEC, Haarlem-MW, Go Ahead Eagles-Utrecht,
PSV-PEC, VW-NAC, Vitesse-Twente,
Feyenoord-Volendam, Ajax-Roda JC.
EERSTE DIVISIE:
Dordrecht-Excelsior, HeerenveenGroningen, Fortuna' SC-Wageningen,
GraafHeracles-Vlaardingen,
De
schap-Eindhoven,

SW-Telstar,

Amersfoort-Helmond Sport, Veen11-Camdam-Amsterdam, . Willem
buur.

Het supertrio werd gelópen in de
Oosterengprijs op de renbaan in Hilversum. De uitslag is: 1. nummer 3:
Nelson Kltty (Jan Wagenaar), 2.
"nummer 10:Oppy Fortuna (Piet Bron),
3. nummer 13: Never Lost (Rinus van
Leeuwen). De omzet was 242.045 gulden, de uitbetaling is: 447,10.

Duitse lotto
In de Duitse Lotto werden de volgende winnende getallen getrokken:
1318 3145 46 49. Reservegetal 8.
De uitslag van „Spiel 77" ziet er als
volgt uit: 66 10 599.

Het

aantal

deelnemers

was 203.829. Er werd ingelegd 705.037.00 gulden en
er is een prljzenpot van

334.892,58 1gulden. De prijzen

j

zijn:

eerste prijs: 133.957,03
tweede prijs: 83.723,15
derde prijs: 117.212,40
_

i

zoekt draagt dit merk.

'■•'■ S Wilson & Glenny. St(jl, pure
'kfcAlitéttèn natuurlijke souplesse.
Zuivere, schotse scheerwollen
itnflVn. onnavolgbaar vertaald In
kostuums voor mannen niet een
•Kritische smaak.
Ihfórmeer: tel. 020-151255
•

Belgische lotto
De cijfers van de Belgische lotto zijn:
2-12-17-26-27-32
Reservegetal 30.

WILSON

15

maandag 6 november 1978

voetbldan op

Rumoer

Op diverse voetbalvelden kwam het dit
weekeinde weer tot
Bij
moeilijkheden.
NAC-PSV werd de
Endhovense doelman
Van Engelen met glas
en werppijltjes bekogeld. De situatie werd
dat
gevaarlijk,
zo
EtVan
scheidsrechter
wedstrijd
de
tekoven

•

NAC-trainer Hans Dorjee en
Brandts (nr. 4) ontdeden het veld van de talrijke glasscherven (foto

onderbrak.

links).

Ook bij Cambuur-Veendam kwam het tot moeilijkheden.
Cambuur trainer Nol de Ruiter moest het jeugdige publiek
achter het Veendam doel tot kalmte manen, nadat doelman
f
Krol met hardgekookte eieren en flessen was bekogeld.
•

herstel van
(0-2)
Breda
PSV in

Knap

Willy Sprangers stuit op Stevens en Brandts, die wel in
de verdrukking komen, 'maar toch de aanval weten te
stoppen.
......

verontrusten
Twenten
FC
VVViet kon
•

•

t

ENSCHEDE, maandag

Het was toch eigenlijk een merkwaardige opmerking, die
VW-trainer Hans Croon de catacomben van het Diekmanstadion inslingerde. „Van dit FC Twente is te winnen. Als je
kijkt naar het huidige middenveld, het is geen schaduw
meer van het trio dat enkele jaren geleden nog oppermachtig was". De woorden van Croon klonken na afloop van het
door FC Twente met 2-0 gewonnen treffen in die zin merkwaardig daar zijn eigen FC VW geen enkel moment een
vuist kon maken. Sterker nog, de Twentse equipe hoefde
helemaal niet tot op de bodem te gaan om de Venlonaren
naar een verdiende nederlaag te spelen.
FC Twente mag dan inderdaad een minder imponerend middenrif bezitten dan door
voorheen, feit is in ieder ge- JAAPVHAENMS
door een merkwaardige trefval wel dat mede door toedoen van mannen als Van* *fer op een beslissende voorder Vall, Pahlplatz en Otto sprong. Sanches Torres
hij vierde na een langdu- 4 werd door Thoresen de dieprige blessureperiode een uit* ste in gestuurd, zag vervolFC VW gens een verlaten doel en
stekende rentrée
voortdurend onder druk schoot. Kurt Rettkowski
trachtte op de doellijn glijwerd gezet.
dend redding te brengen,
Doch hoe hard VW's laat- maar hij zag zijn schot tegen
ste man Dick Advocaat ook het scheenbeen van de meewerkte, van enige organisagelopen Ab Gritter zodoende
tie in de achterste gelederen even later in het VW-doel
was geen sprake. Toch zoubelanden, 2-0.
den de Twentenaren pas in
Opstellingen:
de 32ste minuut op een voorFC TWENTE: Van Garven; Brugsprong komen. Dat gebeurde Bink, Drost, Overweg (Loovens),
nadat eerder in het duel Wildschut; Otto, yan der Vall, PahlThoresen tegen de paal kopV plaü; Sanchez Torres, Gritter, Thote, Ab Gritter in scoringspo-- resen.
FC VW: Sobczak; Nijssen, Rettsitie door Heini Otto in de
Van Rosmalen;
kowski.
weg werd gelopen, Eddiej Van der Advocaat.
Weide (Van de Boog aart),
Sobczak een save moest ver-;' Bothmer, Pala; Janssen (Leushuis),
richten bij een kopbal van Hilkes, Kurdnac.
diezelfde Gritter en Kick*
van der Vall met een af-'
standsschot rakelings overknalde. Arbiter Egbert Mulder wees namelijk onverbidtj
delijk naar de penaltystip;
onze sportcorrespontoen Frans Nijssen vlak voor, Van
dent
Sobczak de doorgebrokerij
Thoresen.tegen
Hallvar
dé,
AMSTERDAM, maandag
groene zoden werkte. Kick';
FC Amsterdam heeft zich
van der Vall liet zich vanaÊ na de smadelijke nederlaag
de elfmeterstip door de mod-j van vorige week tegen SW
derkluiten gooiende Venlo-j enigszins hersteld. Tegen SC
naren niet van de wijs bren-j Amersfoort liep het vooral
gen en scoorde, 1-0. Ook na! de eerste tien minuten goed,
rust bleef Twente heersend wat resulteerde in een 2-0
maar de ploeg had te veet voorsprong door treffers van
doelrijpe kansen nodig onv] Kamphues en Stout. Na
de score verder uit te bou-.4 deze snelle voorsprong zakte
wen.
v y.v. l bet spelpeil van de thuisclub
Twente kwam uiteindelijk! met de minuut FC Amster{

—

—

lijke zuidelijke voetbalkrachtmening tegen
PSV (0-2). Na de deceptie tegen de Rangers
uit Glasgow moest de mentaal aangeslagen

NAC-team.

naar: Nu

.r•••

•

•

•

liefhebbers
weg te kunnen stouwen.
Die accommodatie zat onder een forse laag roest en
stof, want de laatste jaren

maar

Rijvers-equipe met fysieke middelen een
nieuwe klap worden toegebracht. En daarom
werd PSV fors en meermalen te fors aangepakt vooral door de jongere spelers in het
De veerkracht van de
Eindhovenaren was echter
groter dan werd verwacht.
„Die bleek", aldus een toch
wel opgeluchte Kees Rijvers, „zonder Jan van Beveren, Willy van de Kerkhof
en Willy van der Kuylen en
met nog enkele niet fitte
spelers toch ongebroken.
We hebben in deze wedstrijd totaal niets cadeau gekregen en het gunstige resultaat schrijf ik toe aan het
feit dat ik direct na de wedstrijd tegen de Rangers heb
gezegd: geen paniek, alsjeblieft, geen onderling geklets over de schuldvraag,
want we hebben allemaal
schuld.
De uitspraak van de kleine
man duidde op een innerlijke voldoening. Een uitermate moeilijke en zeer lastige
klip was immers omzeild,
want hoewel NAC in de eerste minuten het initiatief
nog niet kon pakken, speelde
het daarna erg fanatiek. De
Bredanaars hebben zich op
eigen terrein niet zo sterk
Scheidsgemanifesteerd.
rechter Van Ettekoven leidde het forse duel voortreffelijk.

Jammer was het dat hij in
de tweede helft genoodzaakt
was om het spel te staken

wegens misdragingen van.
een groep jonge NAC-supporters, die een subliem spelende doelman Ton van Engelen met gebroken bierglazen en andere projectielen
ging belagen.
Die groep kon het blijkbaar niet verkroppen dat
een
zwaar onder
druk
staand PSV jn de 36ste minuut van de eerste helft van

was er nauwelijks vraag
echter, voor dit
geweldige gebeuren, moet
iedereen zo nodig. Zelfs de
TROS en de VARA hebben

door
RINUS DE DEUGD

de normaal gebalde handen
Ineengeslagen om de hele
affaire op de buis te brengen, een situatie die ongetwijfeld heel wat korter
gaat duren dan bet twaalfjarigbestand.
Ik kan me ongeveer wel

die steeds in de spits liep te
spinzen op fouten èn op een
goede kans. Het tweede
PSV-doelpunt, dat René van
de Kerkhof maakte in de
tweede helft nadat hij op
fortuinlijke wijze de bal
voor de tweede keer voor
zijn vrije voeten kreeg legde
duidelijk het essentiële verschil bloot tussen beiden
ploegen.
NAC: Van Eenenaam, Krijnen, Budicic, Dierckx, Bousenberg (Storm),
Mohorovic,
Neesken»,
Quaars,

Vreysen, Sprangers, Goodlass.

PSV: Van Engelen, Krijgh, Brandts

(Van Mierlo), Van Kraay, Stevens

In de wedstrijd SC Cambuur-SC Veen dam omspeelt
Cambuurspeler Jos Peltzer
gemakkelijk Veendam keeper Johan Krol en scoort S-0.
0

Janssen, Lubse, Poortvliet, René van
de Kerkhof, Deijkers, Smits.

(advertentie)

'5 Minuten voor straks'
is een boekje voor wie
zijn gezin ook later
goed verzorgd wil weten.
Vraag het aan!

Groningen
haalde uit

Van onze sportcorrespondent
GRONINGEN, maandag
froringen
In de eerste divisie is vandaag lustig gescoord,
terwijl Wageninwon r"""- liefst met ft-1 van FC Dordrecht,
3-1 nederlaag leed
zich door een knappe 2-0 zege
Graafschap
herstelde
Ook De
in Velsen bij Telstar.

Onverwachte

GRONINGEN-FC
DORFC
DRECHT 6-1, rust 2-0. Scheidsrechter Janssen en 6000 toeschouwers.
22 Romein 1-0, 36 Bloemberg 2-0, 56
Bakker 3-0, 62 Bakker penalty 4-0, 67
Bloemberg 5-0, 73 Meynhard van
Schoor 5-1, 79 Bakker 6-1. Het was
een zeer gemakkelijke overwinning
van de FC Groningen, dat over Dor-

drecht heendenderde dank zij gaaf
spel van Bakker en drie schitterende
doelpunten van Bakker.

liVaÉÉöp
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het eerst scoorde.
Van Kraay bracht de bal met
een vrije trap hoog in de
Bredase doelmond waar
Harry Lubse met een boogballetje Deykers in stelling
kon brencen. Een Deykers,

Bij uw verzekeringsadviseur
ofbij Bureau Voorlichting Verzekering,

Antwoordnummer 89, Den Haag.

VLAARDINGEN-FORTUNA
FC
FC 0-2, rust 0-1. Scheidsrechter Manuel. 21 Hutting 0-1, 37 Hutting 0-2.
Een uitstekend spelend Vlaardingen
heeft een ook wel knap aanvallend
Fortuna toch niet kunnen weerstaan.
EINDHOVEN-HERACLES 1-1, rust
0-1. Scheidsrechter Ram, 3700 toeschouwers. 16 Poell 0-1, 76 Peepels
1-1, Een zeer aantrekkelijke wedstrijd
met een naar incident in de twintigste minuut, toen Bekkenutte van Herades zijn tweede gele kaart kreeg en
het veld moest verlaten.

!

I

5 minuten

voorstrak».

PuMikalic

(penalty) 2-0, 71 Peitsman 2-1. Vooral in do eerste helft waren de Helmonders sterker, maar zij kregen het
na rust nog behoorlijk moeilijk.

CAMBUURSPORTCLUB
SPORTCLUB VEENDAM 4-1, rust 3O. Scheidsrechter Severein en 4100
toeschouwers. 15 De Jongen 1-0, 20
De Jongen 2-0, 24 Petier 3-0, 81
Korte 3-1 en 87 Roosenburg uit een
penalty 4-1. Cambuur had heel weinig moeite met een opnieuw teleurstellend Veendam.
FC DEN BOSCH-WILLEM II 4-1,

FC WAGENINGEN-SPORTCLUB
HEERENVEEN 1-3, rust 1-0. Scheidsrust 1-1. Scheidsrechter Gans en
rechter Draaisma, 4500 toeschou36 Brouwer 0-1,
wers. 22 Van Pelt 1-0, 54 Bosman 1- 7100 toeschouwers.
1-1, 55 Aichom
Van
den
Dungen
39
1, 77 De Blauw 1-2, 81 Schutting 1-3.
Dungen 3-1, 85
Een zeer aantrekkelijke wedstrijd, 2-1, 71 Van den
4-1. Het was een
vooral in de eerste helft. Maar toen Kamps penalty
pas
in de tweede helft Heerenveen gelijk wedstrijd waarin FC Den Bosch
maakte ging Wageningen te veel risico's nemen, waardoor Heerenveen
goed in de counter op een 1-3 overwinning kwam.

dam besefte dat het mogelijk
was om doof te drukken.
Daar was overigens wel een
strafschop voor nodig, die
door Co Stout pas in tweede
instantie werd benut.

Een fout van De Leeuw
werd doorStaats goed afgestraft, waarna Amsterdam
nog even in de problemen
leek te komen. Zover kwam
het echter niet, want vijf minuten later rondde Slemmer
een goede actie van Bouwmeester af: 4-1.

meer

■

Herstel FC Amsterdam

,

gevaarlijke aandoening op
te lopen. Het doet hem natuurlijk deugd dat hij Juist
in deze periode over zo'n
groot aantal zeer intieme
vrienden blijkt te beschikken die hij bij de verdeling
niet over het hoofd kan
zien, omdat zij hem ook

nooit hebben laten zakken.
maar aan de andere kant
is vol nu eenmaal vol. Stadiondirecteur Otto Roffel,
die ook zijn geluk niet opkan en van pure vreugde al
vijf keer in'de marathontoren is geklommen om de
vlag uit te hangen, heeft
zelfs nog wat noodtribunes
opgediept om toch nag

BREDA, maandag
Het plan de campagne van NAC lag er duimendik op in de als vanouds zeer aantrekke-

•

AMSTERDAM, maandag

Als u tot de paar Nederlanders behoort die nog
niet met Jack van Zanten
hebben gebeld om kaartjes
voor de afseh eids wedstrijd
van Johan Cruyff te bemachtigen verzoek ik u dit
zo te laten. Die man staat
namelijk op het punt een

in de tweede helft goed loskwam.
Willem 11, dat door het doelpunt van
Aichom meer pressie ging uitoefenen op de Bossche defensie nam te
veel risico's, waardoor Den Bosch fel
counterend gemakkelijk aan een 4-1
overwinning kwam.
Excelsior was dit weekeinde vrij.
Periodestand Eerste Divisie

Cambuur

Fortuna SC
Den Bosch
Graafschap
Heerenveen
Helmond Sp
Heracles

TELSTAR-DE GRAAFSCHAP 0-2, Excelsior
Groningen
0-1. Scheidsrechter Van SwieAmsterdam
26
Jacobs
ten, 1100 toeschouwers.
0-1, 61 Wanden 0-2. Het was een SW

rust

\

>

Poe het
Denk aan straks.

HurcauVimrlichnnnV'cr?» tering. l>rn

HaJ(t

aantrekkelijke wedstrijd, maar jammer was het dat Telstar de vele uitgespeelde kansen niet kon benutten.
De Graafschap deed het beter en
won verdiend.
f

HELMOND SPORT-SW 2-1, rust

2-0. Scheidsrechter Bakker, 2500
toeschouwers. Van Melis 1-0 2Sste
minuut, 41ste minuut Van der Ven

Zijlijnen

doorNieo
vanslotenmakrd

Zwet

Martin
NAC-spits
Vreysen vond zelfs een
stuk geslagen bierglas.
(Zie foto's rechts).

Wageningen

Bndhoven

Vlaardingen
Veendam
Willem II

Telstar
Amersfoort
Dordrecht

2 2 0 0 4 6-1
2 2 0 0 4 4-1
2 1 1 0 3 5-2
2 1 1 0 3 2-0
2 1 1 0 3 3-1
2 1 1 0 3 2-1
2 1 1 0 3 3-2
1 1 0 0 2 2-0
2 10 12 6-3
2 10 12 4-3
2 10 12 3-2
2 10 12 3-4
2 0 1112-3
2 0 1110-2
2 0 111 2-5
1 0 0 1 0 1-4
2 0 0 2 0 1-4
2 0 0 2 0 1-6

2 0

0. 2

0 2-8

FC Groningen periodekampioen

Johan
Cruyff
voorstellen boe Jack van
Zanten en Cor Coster zich
moeten voelen. Met de organisatie van die afscheldswedstrijd dachten ze aanvankelijk een partijtje bedenkelijke katoentjes «. te
hebben ingekocht. Nu echter blijkt dat ze beslag hebben gelegd op de beste handel van hun leven. ledereen wil heti hebben. In
plaats van 65.000 plaatsen
<had je er ook drie keer zo■veel kunnen hebben om de
liefhebbers aan hun trekken te laten komen. Een
.wereldzaak, die laatste
keer van het fenomeen. v

Ik word van die plotselinge belangstelling helaas
enigszins onpasselijk. Ineens doet iedereen of het
voetbal hem verschrikke-

lijk na aan bet hart ligt De
mensen willen wel op hun
knieën naar bet stadion

toekruipen. Waarom in
godsnaam? Nostalgie, zegt
Whn n Hanegem. Om hem
nog een keer te zien, meent
de ander. Of alleen maar
om er geweest te zij wil ik
eraan toevoegen.

Zoals sommige mensen
klassieke concerten of uiterst ingewikkelde toneel'

voorstellingen
bijwonen
om daarover later in kennissenkring hoog van de toren te kunnen blazen.
Want als we zonder
Cruyff niet kunnen leven
hadden we ons dat wel

eens eerder kunnen realiseren. Hoe lang is het pas
geleden dat Jopie als speler
van Barcelona in Eindhoven
werd weggehoond?
Trouwens, waar waren al
die voetbalgetrouwen in de
jaren dat de kleine Tovenaar in de Amsterdamse
Meer zijn voorstellingen

gaf? Ja, bij een potje tegen
Feyenoord wilden ze nog
wel eens zo massaal aantreden dat de poorten van
de betonnen tombe van
Otto Roffel moesten worden geopend, maar voor de
rest was het toch over het
algemeen huilen met de
pet op. Zeven-, achtduizend
mensen als Telstar of Go
Ahead op bezoek kwamen.
Omdat bet toch wel weer
een nulletje of zes zou worden. En hoe subliem
Cruyffie bet ook weer voor
elkaar stoomde, er was immers geen sprake van een
echte wedstrijd en dan
bleef Je dus lekker thuis,
omdat echte kenners alleen
maar op absolute hoogtijdagen wensen aan te treden. En nu moeten we ineens allemaal zo nodig.
En ik weet wel, waarom.
De Nederlandse voetballiefhebber komt morgenavond in de eerste plaats
om een schuld in te lossen.
Laat, veel te laat Maar beter laat dan nooit
—

maandag 6 november 1978
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Feriodetitel al
weer voor EDO
Hoofdklasse
Edo
9 7 1
RVC
9 5 4
VUC
8 4 3
Blauw Wit
8 5 1
DWV
9 5 1
ESnkvrfjk
9 4 3
Xeoces
9 4 2
CW
9 1 6
9 3 2
UVS
AFC
9 2 3
Ilpendam
9 2 2
Aalsmeer
9 1 2
DHS
9 0 4
9 1 2
Neptunes
Edo periodekampioen ;

A

1 18 17- 8
14 18- 7

0
1
2
3
2
3
2

Wit
achterstand
in te lopen. Zo ver liet
DWV het echter niet komen.
In Schiedam waar Hpendam via treffers van Willem
van den Brink en Joop Lok
binnen tien minuten een
even verrassende als verdiende 2—o voorsprong nam,
verliep het duel met mededebutant DHS na deze veelbelovende start minder aangenaam'dan de pupillen van
Van Lier aanvankelijk konden vermoeden. Want hoewel DHS na twintig minuten
door Rob Koorengevel de
achterstand tot I—2 verkleinde, bracht Jur Beugel
nog vóór rust Ilpendam op
I—3. Toen de thuisclub echter in de achttiende minuut
van de tweede helft door
Piet Roozen de stand op 2—3
bracht en Sjaak Lemen een
kwartier vóór tijd voor DHS
de gelijkmaker (3—3) scoorde, ontlokte deze onverwachte ommekeer bij enkele
Bpendam-spelers enige minder sportieve reacties. Met
als gevolg, dat eerst Wim
van den Brink en kort vóór
tijd ook Pino Travata door
de Limburgse scheidsrechter Kuijpers uit het veld
werden gestuurd, terwijl
Joop Lok een officiële waarschuwingopliep.

6 6 14-21
6 4 .9-16

stand in de laatste twintig
5 4 13-23 minuten van dit aantrekke6 4 5-16 lijke duel via treffers van
.

•'.
•

i

Hoofdklasse

B
Achïlles'l2
9, 6 1 713 19- 7
Rheden
9 5 3 1 13 14- 8
Emmen
9 5 2 2 12 9- 4
Steenwljk
9 4 3 2 11 '14-14
Haaksbergen 9 4 2 310 20-13
9 4 2 3 10 12-10
Rohda
9 4 2 3 10 8- 9
Sneek
9 2 5 2 9 9-7
Hoogeveen
Advses'29
9 2 4 3 8 15-13
DeTreffers
9 1 6 2 8 11-13
Edé
9 3 1 6 7 12-14
Germanius
9 1 4 4 6 7-16
DOS'I9
9 1 3 4 6 8-21
Quick'2o
9 0 4 5 4 10-19
AchMee'l2 periodekampioen
C
97 0 2
DESK
9 5 2 2
Penningen
9 5 2 2
TOP
9 5 2 2
RKC
9 4 3 2
EHC
9 5 0 4
Longa
9 3 3 3
SVN .
8 2 4 2
Voerendaal
9 2 4 3
Wilbetmina'oB 8 2 3 3
Heer
9 2 3 4
Aknania
9 2 3 4
9 2 2 5
Limburg ia
BW
9 0 1 8
Geldrop

—

Hoofdklasse

ij*

14 25- 9
12 17- 8

12 20-14
12 14- 8
11 14- 9

10
9
8
8
7
7

13-12
12-15
6-10
11-15

7-12
10-15

7 7-15

6 9-9
1 4-18

'•fieJ&fV-v

Geldrop periodekampioen

Hans Berends (strafschop
wegens hands van Ruud
Stroet), Leo van Straaten en
Lloyd Headley in een toch
wel verdiende 3—l overwinning om te buigen.
Op Goed Genoeg zagen
1300 toeschouwers, hoe een
vóór rust sterker AFC verzuimde van de geboden kansen gebruik te maken. Maar
in de 21ste minuut van de
tweede helft had Henk Bijlsma dan eindelijk succes,
hiertoe door de op links
doorgebroken (voor Ernst
Seunke gewisselde) Thomas
Rongen in staat gesteld.
Toch kwam een dapper
vechtend Elinkwijk
nog
naast AFC, toen Casper van
Leeuwen een door André
Wijnand weggeslagen bal in
de voor hem juiste richting
retourneerde (1—1).
In Amsterdam-Noord nam
voor 2100 toeschouDWV
wers
reeds na twee minuten door Wim Haagsma (invaller van de geschorste Berend Kist) een I—o voorsprong, welke voorsprong
Wim Perlee via een geslaagde solo-actie na een half uur
tot 2—o vergrootte. Ging in
—

—

:

klopt Noordwijk!

<

-

�

11 12- 6
11 12-10
11 IS- 8
11 18-11
10 14-11
voor 1800 toeschouwers
initiatief van DWV uit, na de
8 12-14 na een doelpuntloze eerste doelwisseling trachtte een
4 8 11-14 helft een door Ron van 't
nu sterk aanvallend Blauw
4 7 11-15 Schip
opgelopen I—o achteralsnog deze

ziln er Wend bij

Doe het koperkleurig deksel van het kleinood-potjeTijgerbalsem. Inhoud: een
wereld van warmte. Ruik de magische geur. Strijk 'n vleugje uit over de huid d&&r
u warmte nodig hebt: uw zij of dij. uw rug of nek, uw
hals of hoofd. Aaahh... daarkomt de warmte al. Straalt diep
onderhuids. Behaaglijk.
rm*
Verademend.Tijgerbalsem! Ja, in
het Oosten is men wijs...

*

Van onze sportcorrespondent
. AMSTERDAM, maandag
de
In
hoofdklasse A van het amateurvoetbal veroverde EDO voor de derde achtereenvolgende maal de
periodetitel in zijn groep. Daartoe won het zelf met 3—
1 van Aalsmeer, terwijl RVC thuis tegen CW niet
verder kwam dan 2—2 en Blauw-Wit met 2—o van
stadsgenoot DWV verloor. Terwijl AFC op Goed Genoeg de punten met Elinkwijk deelde (1—1), verspeelde Ilpendam in zijn uitwedstrijd tegen mededebutant
DHS een 3—l voorsprong (3—3).
in Haarlem zag toxj kans 'deze eerste helft het meeste
—

|! spieren

|

Sterk Spijkenisse

(advertentie)

§waar
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Van onze sportcorrespondent*
AMSTERDAM, maandag
Noordwiik dat enkele weken geleden iedereen verbaasde
door Haarlem uit te schakelen voor verdere deelname om
de KNVB-beker, ging afgelopen zaterdag verrassend met 2-0
ten
onder bij Spijkenisse. Het werd een goede partij voetbal
Er is nu ookTijgerbalsem Rood, nóg
waarin
Piet Bmssaard zorgde dat' het na rust 1-0 en 2-0
heter! (Pas op uw kleren.)
werd.
(1200);' Leuke ontmoeting.
DOVO profiteerde van 't Voor rust Ernst Kegel 1-0
en
falen
door
Noord wijk. na de pauze Ab Spielhagen
acf chemielarma nv maarssen
DOSK en Usselmeervogels
voor de helft daar beide niet
4-0
Quick Boys-WHC
verder kwamen dan een ge- . (2500). Aanvallend Quick
lijk spel. Met Noordwijk Boys klopte WHC met 4-0
staan in 1-A nu vier ploegen door.-treffers van Jaap Heeopkop.
- ?;
rikhuijzen 1-0. Jaap Hoek 2Onprettige zaken waren er 0. Freek Rienks 3-0 en in de
zaterdag te melden van de tweede helft Jaap Hoek 4-0.
Hoofddorp 2-HBC 3 30, DSS 2RESERVE
KNVB-UITS LAGEN
ontmoeting
Harkemase- Bennekpm-Oranje
NasDISTRICT WEST I:
ADO'2O 3 2-0, DEM 3-Ripperda 2 O
Boys-RWH in 1-B. De vlam sau/Almelo 0-0 (900). Aan
0.4, klasse D: DRC 2-De Spartaan 3
sloeg in de pan toen na een weerszijden waren de verUitslagen:
Ie klasse: Hilversum 2-DCG 2 1-3, 3-1, Rood Wit A 3-De Voiewijckers 2
Ra*. Ia klasse: GVW 2-Uahalf uur Tjeerd Spinder na
dedigers de baas en dit leidAFC 2-UW 2 6-1, De Spartaan 2- 1-5, DCG 4-WA 2 00, SDW 3-SDZ
selm. vogels 2 00; DESTO 2-VolenDWV
2-Vespucd
2-1,
00,
DWG
een
knappe
op
2
2
actie
de
stand
de
tot het 0-0 gelijk spel.
EDO 2 1-2, Zeeburgia 2-Ajax 3 3-1,
dam 2 1-4; Vlug en Vaardig 2-ZOB 2
3-Halfweg2l-1.
waarNunspeet-SHO
1-0
bracht.
Na
enkele
1-0 (1000).
Wh
Blauw
2-Stormvogels
2 4-0,
2-1; DOVO 2-SDVB 2; Hulzen 2-SpaHaarlem
3-De
te
won
schuwingen
uitgeKon
nemers
hebben
De'thuisclub
verdiend
1-3.
2e
2
kenburg2oo. •
klasse A: Limmen 2-Kofping Boys 2
deeld zag arbiter Buis zich-,•me).l-0 door een treffer van
4e klasse E: OWO 2-FC Amstel04, Zilvermeeuwen 2-Volendam 2 2genoodzaakt na rust Hansu?
van der Pol in de twee0, KW 2-KFC 2 2-1, ZW 2-DWV 2 land 3 02, Slotervaart 2-Madjoe 2 0Ree. 2e klasse A: KMVZ 2-NDSM
van Deelen en Cor Barenhelft,
de
nadat een verdedi2 0-1; Zuidvogels 2-HCSC 2 2-2; U0-3, Vrtesse'22 2-Rood Wit A 2 2-2, 1, SV Dtemen 2-Zeeburgia 3 1-1, SC
ger,
drecht
uit
het
veld
te
sturen.
laatste
instantie nog
in
muiden 2-Oe Geuren 2 2-0; Marken
DWS 2-SDW 2 1-3. 2e klasse B: Oriënt 2-Voortand 2 3-2, Meertooys 2ongelukkig de bal had geNSW-DOVO (W (700).
2-AMus 2 3-2; Amstelveen 2-ZCFC 2
BVC 2-RCH 2 2-2, Zwal. Vooruit 2- Switt 2 00, Ajax 5-Animo 2 30. 4e
een 0-0 ruststand scoorde* raakt.
4-3.
DOS 2 3-1, JOS 2-HMS 2 1-1, Elink- klasse F: NEA 2-Sporting Zuid 2 01,
Cornelissen 0-1 via de doelwijk 2-Ajax 4 1-2, FC Amstellend 2- RKAV 2-Pancratius 3 1-3, De Eland
Volendam-Zwart Wit '28 1Celerftudo 2 1-1. 3e klasse A: IW 2- SDC 2-Victoria 2 1-1, Rivalen 2-DWS
man. Oosterkamp 0-2 en NaRes. 2e klasse B: SDCP 2-Gei0 (500). Goede partij voetbal.
noord 2 0-2; DOSC 2-CJW 2 1-0;
ZFC 2 2-2, LSW 2-Vrtesse'22 3 00, 3 2-2, ASV Arsenal 2-Aalsmeer 2 1-4,
vest 0-3.
De thuisclub won door een
DVS'33/2-Umuiden 3 1-1; WOG 2- De Zouaven 2-AFC34 2 02, WSV'3O Roda*23 2-Argon 2 1-4. 4e klasse G:
treffer, yan John Termey in
Usselmeervogels-SDCP
12-Purmersteyn 2 1-1, HSV 2-West Maarssen 2-Amsvorde 2 00, Baam
Usselm. vogels 3 2-2; Spakenburg 3(2000).
Knap
verdedigend
de eergte helft verdiend met
1
Frisia 2 30, Hollandia 2-WGW 2 1-4. W-Quick A 2 2-2, 's-Graveland 2NSC22-0.
i
SDCP
haalde
een
puntjey
3e klasse B: TOB 2-Velsen 2 3-3, H oogland 2 1-0, APWC 2-Soest 2 1de,,
Spakenburg.
uit
Go
weg
In
Ahead/K-RCL
1-1 (700).
ADO'2O 2-llpendam 2 2-1, Kon. HFC 2, Saestum 2-tSW 2 1-0, WOG 2Res. 3e klasse A: ODIN '59/2-Kerv
''Voor
3tweede
helft
scoorde
Lieverust
1-0
Frist
van de
H
3
00.
4e
klasse
HMS
ESnkwijk
2-ZSGO
De
2 1-4,
Meteoor 2-DEM 2
nemertond 2.2-1; SIZO 2-DSC74/2
Bunnik73 2 02, Vriendenschaar 2stro
via
het
hoofd
van
Bram
na
de
wissel
1-1.
1-1,
Volendam
3
Belten
i
2-2,
3-AFC
HBC
25-1; VEW 2-Umuiden 4 1-3; AalsVan Nispen 2 1-2. 3e klasse C: BPC
.Vroomhoopse
Boys-HuiJSV 2 4-1. DN 2-SVF 2 1-2, Fortitude Graaf 0-1. Piet Slechtenmeer 2-Hoofddorp 2 2-1; Jong Herdo 2-De Meem 2 9-2, Quick A 3-Ve2
1-1,
2-NFC
Uithoorn
(400).
Sportieve
strijd
4
2-0,
2-AFC
horst
zen
2J6
1-1.
cules 2-AMVJ 200.
DCG 3-De Germaan 2 2-1, Rapiditas lox 2 00, Vreeswijk 3-DWSV 2 2-0.
Zwaluwen/Vl.-DOSK 1-1 0
Huizen vrijwel elke
2-RKAVIC 2 1-0, Pancratius 2-VD 2
1kans-: benutte om te scoren.
1-1, Blauw Wit 3-AZS 2 0-0.
Res. 3e klasse B: OSOO 2-Flora
. Leo Ruiters 0-1 en 0-2 Joop
Boys 2 2-4; Jong Holland 2-Amstel'Kóls' 0-3 (3000). Kopbal Jan
veen 3 02; RKAVIC 2-Vlug en VaarBoys
3e
klasse
BFC
2-Utrechtse
D:
Menniga 1-0. Na rust Jan
3
dig 2-3; Volendam 3-EVC 2 Ol;
Eerste Klasse B
2 2-1, Vreeswijk 2-Holland 2 0-2,
Eerste Klasse A
Schipper 2-0. Bert Hooyer 3KMVZ 3-DZS 200.
9 6 2 1 14 11- 5
Stlchtae Boys 2-SDO 2 1-2, 't Gooi DOVO
9 5 3 1 13 16- 8 Harken B
9 5 2 2 12 24- 8 o»>'
2-SEC 2 1-1, UW 3-WIJ 2 2-1, DOSK
9 4 5 0 13 16- 9 DETO
.Vitesse/Delft-Spakenburg
Res. 3e klasse C: WZ"49/2-De
3-2.
4e
klasse
RKAVIC 3-Hercules 2
UssebrvV
8 5 1 2 11 20- 8
9 5 3 1 13 14- 7 ACV
2-4,
Spartaan 2 2-1; Montfoort 2-Brand(1000)., Na een 0-0 rustA: SVW'27 2-Alkmaarse Boys 2 00, Noordwijk
8 S 1 2 11 13- 6
9 5 3 1 13 14- 9 Volendam
weer 2 1-0; De Geuzen 3-Huizen 3 2For9
3
ZAP 2-Spirif3o 2 1-1, Always
9 3 5 1 11 14-12 Spakenburg
4 2.10 14-10 stand een goede tweede helft
Spijkenisse
1; Wartburgia 2-Lopik 2 00; WOP
ward 2-Zeevogels 2 1-1, AFC34 3-De Bennekom
9 2 t 110 9-8 met doelpunten van De Har9 2 6 1 10'8- 6 RCI
2-UFC22-0.
Valken 2 1-0, Helder 2-De Foresters 2 Quick Boys
9 3 3 3 9 IS-11
tog'o-1. Hom 1-1. Van der
9 3 3 3 9 13- 9 Kozakken B
0-3. 4e klasse B: OSV 2-Meervo- Nunspeet
9 3 2 4 8 8-12 Barendrecht
9 3 3 3 9 11-11 Grdêp 1-2. Van derLee 2-2.

ReserveKNVB

*

Jr

»

\?K

<

<

<

fIJGERBALSEM'
ohat mntlnn

J

"

j|

<

~

Reserve KNVB zondagvoetbal

zaterdagvoetbal
-

>

NaJ
_

'

.

;

Zondagamateurs

.

Zaterdagamateurs

Res. 3e klasse 0: FC Majella 2WOP 3 1-0; DESTO 3-Woudenberg
2 3-2; De Musketiers 2-De Merino's
2-1-3; WOG 3-Renswoude 2 1-2;
SpartaN.2-EDOU.2I-4.

geb-31 2 2-0, WFC 2-Zaandijk 2 3-3,
USVU 2-SVW7 3 2-0, Zilvermeeuwen 3-WS'4fl 2 1-1, Zaanlandia 2-

WHC

Zandv. Meeuwen 2 2-0, Stormvogels
3-VSV 2 1-3, Beverwijk 2-KIC 2 01,

SHO
Or Nassau

QSC 2 1-0. 4e klasse C: TYBB 2-

NSW
SDCP
Zwal. VI

8 2 3 3 7 5-10
9 3 0 6 6 1013
9 0 6 3 6 8-12
8 1 4 3 6 4-10
9 1 3 5 5 012
9 1 2 6 4 1017

.

9 2 4 3 8
9 2 3 4 7
8 1 4 3 6
8 2 2 4 6

Vitesse
RWH
Zw Wh 28
Huizen
Vroomsh B
Go Ahead K

10-15

•"•"BaCréndrecht-Kozakken
Bóysjl-0 (1250). Uit een vrije

8-13
11-13
11-17
9 2 1 6 5 8-25
9 0 4

trap van Kees van der Meer
zag Bas Hokke kans om voor
rust 1-0 te scoren.

6 4 8-23

-

ACV-DETO

Vitesse-Spakenburg

Volendam-Zw Wit 28
Go Ahead K-RCL
Barendr-Kozakken B.
Vroomshoop B-Huizen
TWEEDE KLASSE

J~J
1-0
,

*—0

2—o
1-1

2-2
1-0
1-1

Zwerver»- E «eisior

WHS-NEO 25

LyraPPSC
SSS-Krabbendijke
B: Jodan B-Heerjansdam
Rijnsburg B-Spirit
Lekkerland-Sportv 35
Lisset B-Ter Leede
Rijsoord-Be Fair
Bolne*-Katwijk

C: Marken-Geinoord
ZOBHCSC
WOP-ZCFC
Amstelveen-WOG
NSC-SDVB
GVW-Umuiden
D: Lunteren-SKV
28-HHC

Otymjto

WVFSVZW
OWIOS-CSV 28

B:

3—l

.

I—2
I—o
3-3
2—l
4—o
6—l
2-1
1-1
I—l
1-1
0-2

WESTI
DERDE KLASSE

A: Zuidvogels-DZS

Jonq Holland-DWV
SIZO-De Geuzen

Vfên Vaardig EVC
PSZ-Wieringermeer

Brandweer-CSW

B: Renswoude-Woudenb
Swift KMVZ
Veluwe B-SCZ 68
VRC-OOSC
Flora B-DESTO
VaHeivogeta-CJW
VIERDE KLASSE
A: Eendr 76-Spartaan
AFC 34-CSV dindu»

PVWA-ADM
Zwaluwen 30-BOL

Blauw Wit W-Ari*to*
SFB-Purmerjteijn
B: ODIN 69-Kennemer*
6CW-Lijnden
Stormvog-Kennemer!
VEW -Hoofddorp

Beur*beng-Er>ergie
Herculea-DSC 74

C: NFC-DWS
Hoogerheide-Orient
RKAviC-Baam
Wartburgia-DWA
Blauw Wit Altüj»
AGT-OSDO
D: WZ 49-Mu»katl««»
DVS 33-De Merinoa
Jonathan-Lety*t67

I—2

I—o

J

TEWBorger

Noordschesch-SETA
HoogeveervLTC

2-0
0-2
I—o
I—l
I—*

0-0

3—o

DERDE KLASSE
A: Opheusder>-ESA
Ouick 28-Sparta N
DTS 3S-BI Geel 66
UW-Sp Genemuiden
Berkum-Elburger SC
B: DES-Staphorst

J—
o—o

1

0-0

'

2—l
1-0
3—l

—

3-2
2—l

o—4

o—2

2—o

0-0
2—l

Kloetinge-Bruie B
Zaamslag-Meeuwen

UFC-Montfoort QWIMw J-f VIERDE KLASSE
2-1 A: Woudrichem-Klundert
Candia 66 EDO
Seolto-Rust Roest
WEST II
Zuilich-Wilhelm 26
NOAD 32-BVC 64
DERDE KLASSE
3-1 HNC-The Gunnera
A: Unicum-DOTO
o—3 JPS-Rijswijkse B
nozenburg-Schoonhov
3-0 B: RiHandia-Ooatkap
SVPTT-Koudekerk
3-1 Wemeldlnga-Sluia
Zuidtand-DUNO
Capelle-DSO
.
0-2 Tholensa B Nieuwd
1-1 Veare-Kapell*
ARC-Dm Haghe
0-3 Chriatandia-Nieuwt
B: Cf Ammera- Zwerver

1-0
1-1
2-2
1-0
2—o
2-3
1-3
J— 3

/

■

1-1

.

3-1
0-0

0-1
3-0
2-1

Bodegraven-RKNSV
|f: WCR-Ursua
PFC-St Volharden

-

"

DWG-Neerlandia
ASV Artenal-DVOS
F: NEA-Sporting Zuid
Rivaien-Roda 23
Slotervaart-Lijnden

Diemen-VDO

0-2
o—4
.I—o
2-4
o—3
o—2
0-0
o—l

De Germaan-Argon
G: WOG-Donar
Hoogland-Soest

1-1
0-0
1-1
o—l

HVC-Scherpenzeel

3-0

RKDES-KDO

Baam-Saestum

'l Gravewnu-APWC

Uttiraject-Utrecht B

CDN Brederode»

DWSV-Maar*»en
un?

n.

Manui

W R Wit-Hekelingen
RK WIK-Poortugaal

G: Slikkerveer-SIOD

Alex 66-Zuiderster
DCL-Geluksvogels
SCR-Merweboys
ASW-Raptim

Hardinxv-Hillegarab
H: RIOS-'a Gravendeel

£~i
o—o
I—3

SLTOMadjoe

MSV 19-DEV
SCH 44-JSV

Flakkee-VDL

—

2-3
2-2

E: OWO-WMS

H:

ROS-Meeuwenplaat

0-1

-

SEC-LW

TDC-VEP

o—3

RCZ-Purmarsteijn
KW-De Volewijcker*
De Rijp-P en T Expr
AZS-Monnickendam
IW-OSV

SV

0-2
I—2
0-4

Paraat-St Lodew»|k
E: Nieuwkoop-LMO
Floraant'ESTO
't Noorden-OEH
Zwervers-Lekkerkerk

1 1
2-0

O: OFC-Zaanlandia

Meerboys-Vespuca

Schiebr-Feyenoord
RKDEO-DEn Hoom

0-0
2-1
o—l

SDZ-Real Sranang

DERDE KLASSE
0-3 A:
Roda B-Dintetoord
0-9 Brakel-Sleeuwijk
1 1 Veen-Heukalum
0-2 Zwaluwe Sparta 30
0-2 Almkerk-N: Sparta
0-0
Wit zwart-Hoek
0-0 B:
Good Luck-Smerdiek
0-1 Serooskerke-Yer»ek#
3-0

GSV-Concordia
Moordrecht-RKSVM
WP-WSE
D: VOC-ODB
TOGBSOA
SFC-Oliveo

o—l
3—3
0-0

Halfweg-DIO

ZUID I

DONK-MoerkapeHa
UNIO-Tonegido

0-0

1"}
3—l

2-1

<-2

J-J
J-J
j-«

O-V

DZB-IFC
RCD-Dubbeidam
Btoemhof-HWD
OSS-Tranavalia
DRZ Eureka
NOORD
EERSTE KLASSE
C: Drachten-Valtherm
Helpman-Harlingen

Velocitas- Friesland
Twedeo SC Erica

Titan-Hoogezand

Appingedam-GRC
TWEEDE KLASSE

A: Dokkum-Achiplee
Jubbega-Rheem Berg

Lemmer-Lemwarden
FVC-Rood Geei
ActiefLeek
B: Rolder B-Bedum
THOS Neptunia
Zwartemeer-Nw Buln
WKE-CEC
Musselkanaal-BNC
Muntendam-WW
DERDE KLASSE
A: Houtigehage-Stiena
WZS-RES

1-0
o—2
2-2

Frisia-MKV 29
Oerterp-TFS
O: HunSinvo-Farmsun

_

.

3-0

f-0
0-0
0
J—
1-1
2—o
2-1

1-1

3-3
1-3
3—l

1-2

2-3
3— 1

I—l

I—2

0-1

2-3
1-1

NEO-SC Enschede

Rietvog-Tubanters
Be Quick Z EMOS

0-2
?

J-1O
J—
J-J

,

lo—o

Labor-KHC

I—3
3—l
1

3—o
2—o
o—2
4-0
3—o

o—o

Vlugheid en Kr-Epe

RODA-Ommen
AGOW-ABS
Daventria-Helio* D
C: Dierense B-Longa 30
WO-SDOUC
Lochem-Sprinkhanen
Gendringen-Velp B

Concordia-Silvolde
SC Eibergen-Gelria
D: VIJDO-HAVO

1-1 Angeren-VDZ
0-2 TEC-CHRC
2-0 RKPSC-ONA 63
1-2 Hatert-J Kracht

I—o

1-1
3—3
1-0
„

AWC-Beuningse B
VIERDE KLASSE
A: Gianerbrug-WDL
BWO-ASVO
OkJenzaal-WW 34

1-2
3-1
I—2
0-0
3—l

Apeld B-Beekbergen

1

1-2

EERSTE KLASSE

1

J

—

Schijndel-Una

TWEEDE KLASSE
A VOAB-Gemert
Woensel-RKSVA
Ï1 ODC-Wilhelmina
Baardwijk-Spechten
Nooit Gedacht-ESV
f Vkjmenae
Boys-OJC
I \ B: lntemo»-vlis*ingen
TerneuzenSarto
0-0 Gastel-Cluzona
l_u
Zierikzee-Madese B
Middelburg-Rood W

.

-

DERDE KLASSE
I—4 A RKWO-Waalre
1-0 Maarheeze-Liessel
I—l Tongelre-Budel
1-2 Brabantia Bergeyk
1
0—3 Valkenaw-Reusel S
2-0 Deume-Dosko
SBC-Juliana
2-0 BUDI-OSS
2-1 BMC-Rohde
0-0 Best Voorui-RKJW
2-1 Boskant-Concord
SVD
7-1 JCV'3I-Oirschot V
3-0 C Uno Animo-RAC

2—2
0-4
2-0

o—o

s
o—l Heeswijk-SDOL
o—l Herpinia-WEC
1-3 SES-EWC
2-0 OAW-DSV
3—l B J V Arckat-RheliCO
.I—2 RKDVC-Nieuwkuik
2-0 Rossum-Zwaluw VFC
1 1 WSC-SCZ
1 1 GW-OSC
3-1 Den Dungen RKTVC
2—l C Mierlo Hout-Eli
o—o Lierop-RKZSV
I—3 Someren-Mulo
2—o ASV-Braakhuizan
3-2 Mifano-Erp
o—3 Dijkie B R Wit'62
2-1 D Nuenen-Vetoc
1-2 HMWMarvllde
o—3 Tark) RPC
I—3 Bladella Gestelse B
R Wit'67-Woenselse B

Holtum-Obbicht

2—o

2-2
0-1

6—l
1—3

o—o

I—o
3—l
0-2

2
J—
1-3
1-1

—

—

R Wit V-Hoogeloon

1-6 VIERDE KLASSE
0-5 E Spoordonk B-Ons Vio*
1-0 't Zand-Audacia

o—o

2-2
2—o
0-1
3-1

3-J
—

?

o—o

0-1
*

o—o

Pollux-VCL
B: Myre-HBS

Amersf-Voordaan
Alkmaar-Kraaien

Pinoke-Eechtrop
Kameleon-Soest

Caberg-Oranje Boy»

RKWM-Vilt

Berg RKMVC

KHmmania-RKASV
Wiilre-Amicita»
C ghevremont-Miranda
Zw Wit KVC Oranje
Waub Boys-RKTSV

Meppel-Groningen

0-0
o—l

WESTEN
A: HBS-Gooische
Rotterdam- Randwijck

Leeuward-Tempo'4l

1

—

1

GVCG-V/alburgia

G RKDEV Baarlo

RKDSOMVC

VW'O3-Koningslu*t

H America-Olympia'lB

1

2-2
3-1

I—3

Leiden-Laren
ZUIDEN
A: HOO-Tilburg
Push Breda
Hopbel-Son

Fit-Forward

o—o BTciMl zwart-HMHC
3-1 Maastricht-Blerick
1-1

o—o

0-1
o—2
0-0
2-0
1-1
1-1
0-0
1-3
3-0
0-1
3-3
0-2

I—l

I—l
0-1
1-0
2—2
3—2
7—l

o—o

I—2
0-0
0-1
2—o
2—2
1-2
I—l
I—l
I—4

3—l

2-1
0-1
1-1

Gro«i Wit Heerlen

Uden-MEP
OOSTEN
Wageningen-Arnhem
Hattem-Are*

n
1-0

4—u
1-0

3 0
0-1
O—J
ü
*—

J-J
Z~l

ZONDAG 6 november 1978
HOCKEY
DAMES
TWEEDE KLASSE
NOORDEN
Coevorden- Hoogev

Daah-HCSO

,

2-0
O-l

■
"
•

10-4

ZCE-Nereus
;7—<}
AZPC ZPB Un
■*•••• DZV-Esca
.

•

•

i 12J-9
•

8-ï
8-8

'

gavijn-LZ6B6
ZPC-DSZ

'

15—3

..

Parker-Delta Uoyd
808-Frisol R

Flaming-R. MusetHZ
EBBC D Bosch-Punch
N N Donar-Amsterd

HEREN

•

,

Neptunus-Esca

HOOFDKLASSE
—

101

Haarlem-Amhem
Dumwijck BCH

'
.

Tilburg-Victoria

•

64-96

OVERGANGSKLASSE

99-72
101—88

A: Velo-DKC

Shot-Metro
Duinwijck 2-Mariah
B: Iduna-HBC
Duinwijck 3-BHC 2
Drdp

.

JRC Boxtel D Uovd
808-Raak Meubelen

BV Voorb-R Muaet RZ
J Jumpers-Wh: Star*
Rating Asd-AMVJ Asd

63-93
109-56 - •
36-81 • Brunssum-Flying R
73—67 " EERSTE KLASSE
53-43 1: LBC-Deto
Arnhem 2-BCH 3
Reehorst-Lego
2: Zjderv-Duinw 4

.
!

AHoelo-Twente* Eerste

RDG-Groningen

EERSTE KLASSE

!

Hilversum-Velsen

DKC 3-Haarlem2
3: Veglo-Vlietwijk
PSV-Ronerdam

12—8 12-8
10-10

B—l 2

A: Middelb-Excelsior
Dordrecht-DIO
Bennekom- Philip*

6-7

3—3
2—6
7-3
10-10
6-6

6—7

BADMINTON

|

102-88

,

3-5
6—B
o—lo
6-0

HOOFDKUSSE

•

' '

1
111

,

2—7

2-7
8-7
3-0
3-3

DAMES
IJsel DSZ

•'

•

EREDIVISIE
HEREN

3—l

WATERPOLO

'3 6-6
T 7-7
i 3-r77-6

Sportlust-SDO

2—3

6-6
ZONDAG 5 november 1978

'•

-1

O Gracht-Organon

Avanti-Velo 2
4: Schijndel-PSV 2

.

"

DKC 2-Oosterhout 1

B—3
af
o—6

9-2
3—B
11—0
8-3

4-7
7—4

4-7
9-2
7—4
'1 —0

B—3
6—6
3-8
9—2

4—7

10-1
8-3
7—4

1
6—.14 t Tilburg
13—7
15—6.'- ZAALHANDBAL
12-8;-,,VEREKLASSE
6—,14 • HEREN
t?—B ' V en L-PSV
17-13
4—16 DH BI Wrt-AHC 31
21-9
16—15
B—l
2 ~ ,-Vd V Quints-GazeDen
21—14
13-7 Duyvest W H-Mora S
EERSTE KLASSE
At HEREN
21-14
E- en W.-Hercules
!
'7-71
Slotervaart BHC
Sparta'7s-Amhemia o*< J7— 11
B-4-!-*
2-United

-

Treebeek-Alblasserd
NOAD-Papendrecht

B: Heemstede-Assen

Conatant-VAD 2
Uithoom-Houdt St
]Groningen 2-Leiden

SCHAKEN

tn

HOOFDKUSSE
Volmac R'dam-BSG

J-?
J~X

J-0

~

J

„

.•

6^45—5

•ESCA-SVBO

.ÏDOL-Bornerbroek

>.•:

~B:. HEREN

K-|.

11-LSG s}-4

Overschie-Maastr

.'

5-4"

B: Volmac R'dam

HOOFDKLASSE
DAMES

11-9

[

'

Den Haag-HMC
Ph Leiden-Wolstad
PM Leiden 11-SMB

Volewijck-Plantenh F
■, Wingv IJmond
,• Entius SEW-WWV

4,5-5.5

Groningen-WGA

TAFELTENNIS

0-1

4,lrU J' ESCA Pegasu»
4.6^4.6 Olympia H Aalsmeer
3,6—6,5 DAMES

VHS-Charl Eur

Amerfoort HSG
4-0
1-0
0-2

.

'•

DD-Eindhoven
Groningen-VAS
Phil Leeuw-WGM
EERSTE KLASSE
A: Paul KresßSG II
W Paard-CVI Utr
Unitaa-Memo

HOOFDKLASSE

Rapidit-On* Eiber

/

.

KORFBAL

1

_

EKCA-TOP
Zuidkwart-Rigtersbl
ZKC-HKC
Keiz Karel-Hellaï
ZUID
OEC-Eindhoven

1

—

■HEREN
Het U-HZC Rob
Zweml Hom-VZC Ritm

11—11 Rijn Comf-AZC Uniq
10—8 Zijl LGB-PSV
HZPC-Zian V
9-9
EERSTE KLASSE
5—3 . P Bears Gouwe

i"j

DES-Friso
OOsl

o—o

2—o
I—2

Zijl LGB-DSZ 2
KZC-PZPC

4_g

1

}

Daring-Emmen
Roden-Quick St

4—2
2-0

-.

8-8
j 5—7

Ritola-Drachten

2—o

,

DAMES
Oe Aa-'t Gooi
ZCE-Nereus
ZPB Un-HZC Rob

7—B

-.

3-1

HOOFDKLASSE

15—4

i

OG-Bussum

Zwolle-Tempo'42

3—2
1-3

WATERPOLO

•

6-6

HOOFDKLASSE

,

••

&r6

Zuiderkwart-Rozenb
DKC-Kinderdijk
NOORD
A: Vlug a V-Driehoek

DAMES

•

4—6
g 7-6 X-

Huisaen-DAVO

2—

Katapult-Bouwlust O

-

.

•
•

,

DAMMEN

I—3

o—3
o—l

,

-

«

Basketbal

1

—

:•

~

Wandelbos-volt

TWEEDEKLASSE

Keep

2—l
1-1

2—2

DAMES

0-1 Voordaan-HDM
I—o B: Hudito-AHiance
J—20 Forescate-Zandvoort
J— Kameleon-Kampong

Sylvia-RKONS
Simpslveld-Kak Boy*
D DVO-Klui*
Nieuw Einde-Heßr*

KFC-FCV
SWH-Grashoek
RKSVN-Steiil

2
J—
1-1
3r o

Be Falr-Ring Pas*

Rimburg-Egqe

VCT-Oriovallum
COV-OVCS
Treebeek-RKSNE
Groene St-Schinnen
VIERDE KLASSE
E Slekker B-Buchten
S tevensw - R ooiteren
De Stef-Susterse B.

De Dommel-Hopbel

O—J
J"!|

o—o

2—2

—

Boy»-Keer

2-3
2-2

1

3—2
I—3
2—3
3-1
2—3
I—3

Starlift-Energo
Pr DVC-Olloyd AMVJ
APB Lyc-v Santen L

b 10-7

Swift-Ados
De

1

1

~

.

EREDIVISIE

DAMES
v H, VCH-Intermak
\Ouick O-Texod D

18—11.

n

A: MIK-OEVD.
K Zaandijk-Groen G

2—l
2-1
—

f~S'
3 9-6

b

WEST

s—l

Ware Di-Rapid

D: Blerick-Warande

'

KORFBAL
EERSTE KLASSE

I—3

C: Elndhoven-HOCO
HUAC-Rapidity

£7-13

PSV-HKC
B: SOS-VES

Tovers-SMS
2-2 Roda-OKV
2-1 B: Vitesse-GKV
0-1 Altius-DSV
1-0 Ons Eiland-Pemix
I—6 OWO-Meervogels
o—2
Quick-Merwic
2—2 C:
OSCR-De Algemene

6—l
o—l

Keep Fit-HMHC
1-0 E: Doetinchem-Deventer
1-1 Apeldoom-Drienerlo
G oor-Arnhem
2-0 Leusdan-Quick
3-1
I—o PW-Ares
Oash-GCHC
1-2 F:
1 1 HMC-HVA
Graspiep-Quick St

DBSV-MW'O2
B Nijswiller-SCKR

Merseio-Melderslo
o—o Leunen-Excelsior'lB
3—o

Roomburg-Delft St
Spirit-Te Werve

Concordia-Forward

2—2

Stormvogels-EWC
VIERDE KLASSE
A SVME-RKWL
RKUVC-Scharn
VNB-SCG
RKBFC-Sint Pieter

1-'
6-0 RKLW-Montagnard*
1-0 Achate*-Holthee*
Geysteren-Wittenh
.

Geel-Asvion

o—o Son-HOD

o—3

I—l Sint Joost-IVS
0-0 Odilienberg-PSV"3S
I—2
Linne-RKSVW
3-0 FRKSVO-Swalmen
1-6 Thorn-Merefeldia
I—l RKESV-Laar
3—2
Haelen-RKSW
I—l Hom-RKAVC
®

Groen

Reuver-Vitesse'oB

o—l

Sparta'lB-Egchel

'

EMHC-Hurley
TWEEDE KLASSE
A: AMHC'6S-Leonidas

1-1 Oude Maas-Tempo
2-1 Push-Nuenen

1-2 Valkenb

,

0-2

Victorie-GHBS
Be Fair-Geei Zwart
DKS-Kievften

Geleen-EW
Eindsche B Maasbr
D Vanlo B-Belfeldia
VOS-Venlo
IVO-Wansaum

o—l
0-0
I—l
o—2

B SC-Hoofdplaat

DIOZ-ADianca
METO-RCS
HW-Goes
VIERDE KLASSE
A Nulandia-HVCH
Blauw Gl- Margriet

2-1
o—l
0-1
2-0
1 1
1-1

0-0

RKMSV-Roggel

I—o
3—l
0-0
1-0
0-0

3-2 Gilze-Dongen
2-1 D DOSKO-Jong Ambon
Sprund el-Steen

0-0

C Born-SVE

0-4

2—2

•

J-1
I—2

RIOS-31-BEVtf

o—l
I—3

J-J
1-1

UW'4O-Haarsteeg
Virtus-Rood Wit-BI
3-2 Moerse Boy*-TAC
1-2 WVO-Hertogstad

o—o

I—l

J—

2-2

.

Langeberg-De Leeuw

Hoensb-Havantia
Laura-SchinveW'

—

NMAD-Axel
ZUID I

B Sweykh B-Heksenberg

1-0
3—o

RKBSV-Heilust

I—o

,

.

.

J—31

"

0-2

Urmondia-Hopel

0-2
o—3
2-1

•

C: Uden-Zwolle

I—l

Bunde-RVU

2-1
4— 1

HDMSCHC
Hilversum-Wagen.

o—2
I—o

Hulsberg-Bekkerveld

o—3

I—o

—

Leonidas-Wit Groen

o—l

A: Nijmegen-'s H'bosch

"

Maastr B:-Schimmert
Vijlen-Standaard

3—l

2 4

Emmen-Rotterdam

2-1

O—Z

Rapidity-MOP
Den Bosch-EMHC
HEREN

I—l HIC-HTCC"
2-3 B: MOP-Union
1 1 Randwijck-Venlo
3—l Hudito-Breda
2—2 UpwardGooische
2—l Gr Studs-Strawberr

Volharding-lrene
DERDE KLASSE
A Rapid-RKHBS

o—o

o—l

,

EERSTE KLASSE

7-«

10—0

5-5
1—9

%

.

Or Zwart-Were Di

12-^

4—6
af

VOLLEYBAL

;

9
■9 9—6-.:

A: BEP-Geidrop
Kümop-Soestkwart
VEO-Rust Roest

7—3

B—B
Excelsior-OAmhem
.'HEREN
B—B
C: Gooreacht-WWMD
' Interl Z-APB Lycurg
ODK-DKOD
OuickO-EAW
ƒ 8-8
;
': Dlloyd AMVJ-Vlano
sss-ldo
?-iJ
d 10-9 Brevok-Lampenier
SCO-Nic
Gêmens WC-Texod D
ZONDAG 5 november IÖ7B

0-3

Venlo-HTCC

—

Sanderbout Venray
Helden-Bieslo
Blerick-Brevendia
Stadbroek-St Oda

1

—

ZUIDEN

I—l
I—l
1—0
I—2
1 1
3-1

B Heel-Swift'36

2—o
0-0

Overweting-Union

*

,79-6-

<a®— r.

Sperwers-Ready
Achilles-Fldes P

1-2

GHBS-HMC

2—l
4-1

Schutlersv-Koloma
Lindenheuv-Haslou
Waubach-Sittard
Heerlen-WW'2B

„

OOST

DERDE KLASSE
A: Unisson-Losaer
TVO-De Tukker*
2-8 ,UD W-Vogido
'PH-Tubantia
Holten-Rood Zwart
2—2 Berghuizen-Avantl
2-0 B: G Ahead-Victoria B

o—o

®

-

Hengelo-Germania
DVC'26- Enschedese II

{-0 Heerde-HODO
1-0

,

—

OOST
EERSTE KLASSE
D: Alcides Zwolse B
HSC2I-Hattem

B: AZC-Rigtersbleek

0-1

Groningen-Graspiep

1

—

2—o

HMC-Leeuwarden
GCHC-Gron Studs

3—l
2—l

MKC-Eijsden
TWEEDE KLASSE
A Meerssen-Gulpen
Minor-KEV

1 —2

E Hapert-Berkdijk
Michielsgestel-TSC
B-Baronie
J"-0 Veerse
Helmond-RBC
I Sperta'2s-RKTW

Dalen-Seilen

Waasaen-Vosta

1-]

BVH-Uchta

*

Asser B-Dwingeloo

o—l

1

J*~0

Smilde-Havelte

WA W-Blauw Wit
DCS-Erica 76

—

o—o

Ruinen-Smilde

o—l
1-3
3—o
0-0

0-0
4-2

RVW-ESCA

2—o Kon UD ZAC'
2—2 Broekl-IJsselbovs
0-1 Lemelerveld-Lettela
2-1 ZUID I

A (tav eer-Meed en
Bareveld Scheemda
H: Protos-VKW

Bataven-EJermark
Leones-WVC
TWEEDE KUSSE
A: SML-Robur at Vel
MW 18-Eldenia
Quick N-SCE
Doetinchem-Arnhem B

o—o

I—4 H: Schalkhaar-Heino
o—l Colmschate-Salland

0

SVM-Verrtas
Caesar-Megacles
Susteren-S v K
Roermond-Walram

2-0

RKHW-Fortissimo
Z Arnhem-W Reden

1

NOORDEN

3-1

„

o—2
1-0

Upward-DKS
P.W.-Nijmegen

'

„

A: Tafeltennish-Onkyo
Aloysius-Middelb Z
NOAD-Shot W
B: Wilno-lrene

AMVJ-Quick 32
' Adam 78-Seine Meub

j

PROMOTIEKLASSE

'—0

.

Union-Epe
Daventer-ApekJ/-'

3-1

F: Tigliea-De Valk

o—4
1— 1

'

1-J
o—l

.

I—3
*-0

2—2

Trekvog-Brakkenst
F: H Hendrik-Theole

OOSTEN

o—o

ZUID II
EERSTE KLASSE

1-1

2—3 Albatr-Zutphania
Voorst KCVO

Kloostertj-Warffum

3-3

SVLV-Riipwetering
Alphense B-Altior

DOSR-VCS
C: OSO-BMT

2—2
2—l

C: SC Joure-Buitenpoat
Akkrum-Surhuisterv
Gorredijk-Sport V

I—l

Maurik-Veendendaal
J—J G: Emst-CUPA
J Brummen-De Hoven
I—o
4—2 WSV-Brink en Orden

De Blesse-Bakkeveen

I—2

Archipel-Laakkwart
H v Holland-Randst S

J-3
1""2

DSS-DSK
Kon HFC-ZSGO

1-0

ADO-de Valkeniera
B: GDS-Alphen

o—o

Hoofddorp-NAS
W a Zee-Spaarnwoude

T.

Voorburg-Meerburg
ASC-Gr WiK II VAC

3-1

C: THB-Bloemendaai

J—J
J-J

Bemardui-Foreholte
Wassenaar-SJC

2—2
2—l
o—4

Grasshoppers-WFC
Texel-Spartanen

®—1

VIERDE KLASSE
A: MMO-UDO

O—J
o—l

1-2
I—l
3—o
2—3
2—o

Zeeland-Hontenisse
Koewecht-Cknge

o—o

HGC-Amsterdam
Hilversum-Brdaal

3—l

Breskens-Sluiskil

o—o

Kieviten-Pinoke

-

12-11
J 6-7

B: Asko-HKV
Trekvogels DOS'46
W Kwiek-H Zuiden
Die Haghe-KVS

4—o
o—2

KI Zwits-Schaerw.

I—l

o—o

Vogelwaarde-Aardenb
Biervliet-Domburg

I—l

.

2—U

—

DFC-EMMA

2-2
2-1
'—0

Wist Frisia-EVC
Zwaagdijk-Spirft 30
„ De Zouaven-GVO

J-1
0-3

Sparta-Tediro

SSW-DHZ
Puttershoek-Fluka

„

J-1
I—o

0-1

VIOD-Rijnland
't Peeske MVR

I—o
O non-Nijmeegse B
0-0 E:Union-Driel
I—l
Spero-Dodewaard
0-3 Groesb B-BVC 12
SCH-Concordia 34

J—J

3—3 Harkstede-Siddeb
Froomboach-Marcia
2—l .Oosterhoek-Eenrum
I—l
1 1 E: Zuidhom-Peize
0-2 Tolbert-Wilper B
1-0 Haren-Niekerk
Astrea-Hellas VC
2-4
MarumGVß
F: Weiteveen B-Hunao
1-1 PSC-SPW
2—3 Buinerv-Zwartem B
I—l
Amboina-Weerdinge
0-3 FC Aaaen-Gieten
2-1
G: Bato-Wildervank
1-1
2-2 Heiligert-Sellingen
ZNC-OVO

Leerdam-Sliedrecht

1-0

o—3

Renado-Steenwijkerw

4— 1

Excela 20-Postalia
SMV-De Postduiven
D: ODS-Alblasaerdam

0-1
o—3

Hollandia Egmondia
B: De"Vs&«n-KGB

6-2

.

EDS-Fortuna
Schiedam-HMSH

G Wit-Annaparochie
Sparta 59-lmsum
CAB-Dronrijp

Heerenv-Stanfries

0-1

C: VFC-Martinit
Full Speed RAVA

J-1
1-2

Meervogel» 31-WGW

2—l
2—3

Groeneweg-RKAW

GVAV Rap-Noordpool
o«tartct
MOW-HSC
Bwe Schans-ASVB
VIERDE KLASSE
A: GACV-Ooeterlitten*
Black B:-Trijnwalden 0*"-

B: VENO-Wacker
Udiroa-Oldeholtpade

o—o

Celeritaa-RFC

3-1
2-0

.VIERDE KLASSE
A: Zeevogel*-WS 46
Victoria- Hollandia
Alcm Victrix-USVU
Kolping B Berdos

3-1
2-0

C: Sparta E-SW 66
■
2—l Sportlust-Excels 31
2-2 DKB-Juliana 32
1-2 Rijaaan-Blauwwitt
3—l
Kloosterh-Achille»
3-1
Marknesse-VSCO
0-4 D:
Elapeet-DSV
1-0 Hierden-OESZ
0-0
6-2 DZC-HTC
1-0 SEH-Pr Bemhard

'

.

0-2
3—2:
af

2—l Trajanua Biklerberg
2—4 Sparta 67-Oranje BI
2—l
2-2 Weoeningen-CHRC
B: Otterto-Oene
4—l
SSS-Gr wit 82
o-e Wüh
Apeldoom-CJV er*
3-1 Almen-SDS
2-2 Harskamp-VIOS

2-1

I—l
4-0

Hercule»-Victoria

PDK-De Hollandiaan
Scheveningen-Haastr

0-0

,

2—l

Woerden-Quick

o—l

Minerva-Celeritudo

o—3
3—o
I—o
2-0
3-0
1-3
0-3

HBS-WSB
B: Waddinxveen-VELO

3-3
0-0

J

■

Hillegom-SC Liase

1-1

Vreeswijk-Fortitudo

.

Unl W-Kesteren

0-1

4—3
0-3
3-0

2-0
3-0

A: DUNO-PGEM

o—o

o—l

-

2-2
2—l

OZSV-Drienero

SWN ASV 57
VIERDE KLASSE

I—l

OSC-Zandvoortm

SVF-Midlandia
Zwal Vooruit-WIJ

4—l

Bergenth-Gramsberg

2-2

I—o

Animo-De Eland
D: PVCV-Velo*

AZSV-Hulzense B

I—o

Ummen-DTS

KFC-Velsen

OOST

2-2

4-1
3—2
2—l
0-0
0-1

0-01 Nw Vennep-Stormvog.
1-1 HBC-WSV 30
0-2 C: BFC-TOB
2-2 BPC-De Meer
3-2 SC Orient-RKAVIC
6—o Pancratiua-DJK
2—l Amstellend- Rapidit

NKW-BSW

0-2

3—l

2-2
1-2
1-2

TYBB-Zaandijk

-

D: CEC Minjak
fit B-SCN

o—o

1-3

B; WB Beverwijk

0-2

.

Hollandse hev-Flevo

o—7

C: Pooister-Eema B
Omlandia-Noordster
Viboa-Middelstum
Lycurgua-LVC
Corenoa-CWB

I—3

ADO 20-Voiendam
SRC-De FCKester»
WZ-KIC

I—2

Drogeham-Friae B

2-2

Holland-UW
Stichtse B-TOG
JOS-BVC
DERDE KLASSE
A: LSW-Alkmaarse B
AFC 34-Alway* Forw

o—l
0-2
2—o
2-3

Zwaaoweateinde-ONT

2—o

Uithoom-Quick

1-1
0-0
1 —0
0-1

Aduard-Anjum

.

„

o—o

■

Drenttiina-ONS
BI Wit 34-SC Jour»

2-0

.

Vedam-Oranje N

I—l

VEV 67-Grijpskark

Voorwaart»- AVW 28
E: HZW-Leeuw Zwaluwen 1-1

SJS-Elim

2-1

Kollum-Suameer
Veenwouden-Mamio

o—o

ZFC-VSV
Kennemera-Zflverm
VIOS W-DCO
B: 't Gooi-Martinus
HMS-DWS

I—l

WI-HJSC
Woudsend Delfstrah
Hardegarijp-CWO
Broek ster B-BCV

3-4
2-2
1-1
4-0

HRC-ZW
HSV-DEM

o—o

Heeg Makkum

o—l

Altena-Oranje Wit
SSC 55-AZW

I—l

TWEEDE KLASSE
A: SEW-Ripperda

2-2

,

2—l
1-2
0-1
1-0

J-3

Spoorwijk-Delfia

1-1

NFC-Hilversum

I—4
I—l

CVSB-Klazienaveen
Zwartem B-Knickerb
CSVC-De Fivel
Dracht B-Holwierde
VIERDE KLASSE
A: SDS Zeerobben

:

A: Amemuid-'» Gravenz

1-1

2-0
I—l

't Fean 58 QVC
Bolsward-Kootstert
WT-Heemeveonse B
B: Onstwedd B-Heraclid
WW SC Angetslo

2-0
J— 0
3-0

Spijkenisss-Noordw
B: Harkemase B-RWH

o—o

Wolvega-Leeuwarden
UVC-Holwerd

I

0-0

'

EERSTE KLASSE

A: DRC-DCG
Zeeburgie-RCH
Vitesse 22-DOS
SVW 27-Rood wit
De Spartaan-SDW

2—T

A: Meppel-De Hielpen

—

2-1

0-0

DCV-CKC
EBOH-SVW
Zw'ijndr-Hellevoetal
DERDE KLASSE
A: Van Nispen-OOCOS
Teijlingen-Vredenb

Steenderen-Oosterb

2-0 Doesburg-Westerv
0— 1 WG
25-Dempt V
3-1

FW-WEO
Be Quick-Veend 1894

'—0

1-1
3-0
2—o
I—l
3-0
1-1
1-1

ƒ7—9'

Dalto-Deto(4 11)

,

J

WEST I

o—o

Nieuwenh-Overmaaa
Leonidas-Spart 20

2-1

D: OAB-GSV 38

Amsterdam-Kampong

HOOFDKLASSE

,

DERDE KLASSE

J-J0

'

I—o

0-0

1-1

RKZVC-Grol

3—l
3-0

.

l2-t*6
v,It-tll
3 W-^l5

DAMES
WESTEN

3—7
9—l

-

IJsaelmeervog-SOCP
Bennekom-ON

Wilhelm 08-Almania

NOORD

0-3

Nunspeet-SHO

o—o

ONA BI Zwart
Verburch-LDWS
B: DRL-Oud Beijerland

o—6

AD 69-Witkamper»
KSV-SC Neede

.

A: Pams OTV
AKC-De Danaiden
ZKV-Steeds Hooger

3

2—3
*—0

Hattem-Laren
EERSTE KLASSE

1-0
I—o
I—2
o—l

Docos-Scylla
Evro Sal-Phoenix

:

/'

0-1

Geldrop-Limburgia

0-0 TOP-Heer

Bergambacht-WOR

4-0

o—o

Stadakanaal-SVBO
TCW-Schoonebeek
VIOS O-KBC
O: Noordster-Zuidlaren

I—l
0-2
2-0

Westiand-Naaldwijk

I—o

•

'

EERSTE KLASSE
A: Ouick B-WHC
NSW-DOVO
Zwaluwen VI-DOSK

Longa-SVN
Panningen-BW
OESK-RKC

Raptim-SVBC

J—

OVERGANGSKLASSE

o—lo
B—2
o—4

PROMOTIE EREKLASSE

,

.

6—6'

•vd Broek De* Idem H
-.Fortune B Attila

6—2!
7—3

Sp Vareent-Str met
Lpreel-Animo

815-1.5
3-7.

DAMES
Verburch-Fortuna G

PSV-ldem Hallas 2
-,Tr ad Mosam-Attila
. EMM Zonnebloem

'

•

Gewa Ancora-AHC 28

'

AMATEURVOETBAL

2—l
2—2

Emmerachana-Annen ■

I—J
I—l

Defft-Lugdunum
DHL-Oran jeplein

o—o

Leiden-Tilburg
Or Zwart MEP

'

i

GJS-ZBVH
Ameide- Maasdam
LRC-Meerkerk

19

_

I—o

'

\!•

*

i

3 ~°

Western Ede-DOS
C: Voerendaal-EHC

J—0
2—o

C: DVC-Gasselternijv

1-2

3—l

—

a'-I

é
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korfbal

KI Zwits-HGC

2-2
1 1

JEKA-Raamadonk
Be Ready-Bavel
Beek V-Unitas'3o
G Kaaise B-Vosmeer
Steenbergen-Kruisl
Roosendaal-Halster
DIVO-De Schutter*
Hoeven-RSV
NSV-Oudemolen
H RIA W-Zeeiandia

I—o

,

2
1-2

I I

3—2 D: Haaften-WNC

Heerenveen- Heracle»

PSV-FC Den Boach

J~l

<—®

7—l

Haracles-TVC 28
Almelo-Reutum
Nijverdal-GFC
C: Vorden-Zelhem
Terbora-Reünie

2—3
1-0

Waspik-Groen Wit
VCW-Zundert

I—3
I—o

Schaerw.-Bfdaal

o—o

.

,

Hermandad-Hoogvl

r

Emmen-Haaksbergen
Steenwijk-Hu Sneek

2—2

0-0
o—4
o—2
I—o
1-1
o—l
I—o
0— 1

o—o

JJ

Fortuna-Archipel

0-1

„

Hoonh-Middelb Z
Hooge Huys-Gispen

Irene-Koningskist

6—9 ,

*

PKC-Westerkwartler

HEREN

1

9—l
2—3
3—l
6—o

AchiH 29-Treffer*

Gronitas-Amic: VMC
Oosterwolde-VAKO
Roden-WK
Forward-ONB

I—3

.

2—4

HOOFDKLASSE

1-3

j

C: Herkingen-WGZ
TOGR-TSB
Maluku-Satelliet i
Pelikaan-Stellend

o-j

Zwaagwesteinde-MSC
B: GOMOS-Nw Roden
Groninger B-Gruno

A Weerbaar-Deeto*
Blauw Wit-Luto

'

2-0
I—o

DVG-GSBW
F Boeimeer-DEVO

.

DSVP-KMD
JAC-Hazersw B

uvs-vuc

B: Hoogeveen-Weber 0
ROHOA-Quick 20
Rheden-Achille* 12

1-1

.

J
J—J
J-»
J—O
—

Unitas-Wilhelmua
Hermes DVS-DBGC
Olympia-DHC
Muaachen-L en Snel
Papendrecht-HOV
TWEEDE KLASSE
A: LFC-Texaa DHB

I—o

FC Wolvega-Nicator

SVSSS-Boxtel
Taxandria-Riel

!

4-1
I—3
o—4

Fortuha SC-NEC
C: Cambuur-FC Twente
Groning-PEC Zwolle
Veendam-FC Utrecht
G A Eagles-Wagening
Graafsch-Amersfoort

I—o
I—2

AFC-Elinkwijk

VIOS-Roodenburg

o—o

Emmeloord-LSC

1-0
1-0
3—o
0-0

0-2

SVG-Wilhelmina B

2-2
0-3
3-1
' 0-0

OSV 31-Bome
TAR-ATC 65
Bon B-DSVD
B: Twenthe-La Prem
V/ierden-De Zweef
L et Emergo-Vasse

i

SVOW-Randatad

2-0
o—2
1

Neptunus-Xerxes

I—l
1-2
-^»1-3
3—2
3-1
4-0
o—l
o—2
3—2
0-2
2-1

Sp

2-2

EERSTE KLASSE
B: HION-Gouda

'

B: SEV-SVGEB
De Sleutels-Liase

3—'

DWV-Blauw Wit

1-7

Naatdwiik-Maiwdilk

3-S
„

RVC-CW

3— 1

Gravenz-Vlaarding

«

i

Haarlem-Excelslor

B: Helmond Sp-NAC
V'tesse-Eindhoven
I W-Roda JC

2—o

A: HBSS-Semper Altiua
Monster- Schevening
MW 27-Hoekse B

'

-n Haag-Amsterdam
AZ 67-Sparta R ■»

1-1

•

3*-Volendam

3_4

A: DHS-llpendam
EDO-Aalsmeer

HOOFDKLASSE

'

Dordrecht-Vlaarding

ZONDAG

:

I—3
o—2
I—o
3—2
6—l
3—o
o—2
I—l

2—l
o—l

•

TOEKOMST TEAMS
A: SW-Telstar

Heinenoord-Alblaa
Pier»hil-HVO
Excetsior-Phoenix
VIERDE KLASSE

.

ZATERDAG
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Nannlnga komt hoog, mar
Treytel bezweert bet geyiar.

KOMMER EN KWEL

De Jong
schoot
Limburgers
naast
Feyenoord

BIJ VOLENDAM
VOLENDAM, maandag

De zorgen stapelen zich bij Volendam meer en meer op.
Hoewel het 2-2 resultaat tegen mededegradatiekandidaat Vitesse, dat door dit gelijk spel in de fatale zone blijft bivakkeren, nog niet eens zo slecht was
temeer daar een 0-2 achterstand knap werd ingelopen
ziet de toekomst er toch
somber uit.
De Volendammers werden door
nog dieper in de problemen
COO DIJKMAN
geduwd, omdat nu ook verdediger Theo Vonk door schampert Bond, die behartklachten voorlopig op klemtoont dat hij het wel onnon-actief moet worden ge- eens is met Mak, maar besteld. Hij is de zoveelste spe- slist geen rel van dit meler, die trainer Jan Mak in ningsverschil wil maken.
zijn al sterk uitgedunde se- Toch lijkt Volendam zo'n fi„Afgelopen guur nodig te hebben.
lectie (Mak:
dinsdag trainde
ik met
slechts vijf man van de A-seLeider
lectie") moet missen. Echter
Vitesse heeft in ieder gedaarnaast is het spel van Vo- val wel zo'n leider weer in
lendam momenteel perspec- de gelederen. De Arnhemtiefloos.
mers konden weer beschikover good-old Charly
ken
Dick
Hoor aanvoerder
Bond: „We spelen helemaal Bosveld, die alleen al door
niet meer zoals wij dat vorig zijn aanwezigheid een inspiis. Bosseizoen deden. Alle patro- rerend voorbeeld
spierblessure
veld,
door
een
nen zijn eruit. Het voetbal is
weg en dat is een teken aan een maand uitgeschakeld,
de wand." Bond herinnert dicteerde als vanouds het
er wat dat betreft aan, dat tempo en bracht vooral rust
een spelbepalende, rustge- in de formatie van trainer
vende figuur op het midden- Henk Wullems. Het counteveld wordt gemist. De 35-ja- rende Vitesse kwam dan ook
rige technicus zou die rol na eeu h<*.lf uur spelen op
graag op zich willen nemen, een volkomen verdiende 9-2
maar trainer Mak wil hem voorsprong. Na vijf minuten
als rechterspits inzetten. rondde de hardwerkende
„En dat op mijn leeftijd". Das een strakke voorzet van
—

—

RODA BLIJ

MET PUNT
maandag In dit „feestgewoel" ging Roda bijna ten onBijna zou Ajax Roda nog de das <m hebben der. Want terwijl de ploeg nog „nagenoot"
gedaan. Een juichstemming was e namelijk van de misser van de koploper, bouwde
in Kerkrade ontstaan op het monent dat de Feyenoord aan een counter die Bennie Wijnlichtkrant van het Limburgse éadion de stekers alleen voor Jan Jongbloed zou maeinduitslag van Sparta—Ajax projecteerde. noeuvreren.
De Rotterdamse verde-' door
dlger mikte op het cruciale moment echter naast JAAP DE GR)OT
de paal en Roda kroop het namelijk map moeidoor het oog van de naald.' lijk tegen het terk opereEn het zou niet de enige rende
Feyaoord
en
keer zijn gistermiddag. mochten zich net het 1-1
De Limburgers hadden gelijke spel zrfs gelukkig
•

Utrecht

1 prijzen.
Ingepak

Reageerde
.loda-trainer
Bert Jacobs da ook na afloop: „De tweee helft zijn
wij door Fe yo oord ingepakt. Mede doo het in aanvallend opzich wegvallen
van de geblesserde Steen
Ziegler was er mvoldoende
stuwing voor de aanval,
waardoor de egenstander
niet meer in ea greep kon
worden gehoudn. Achteraf
ben ik daarom ok blij, dat
we in ieder ge*l één punt
hebben verovei". En zo
was het precie. Want na
maandag
UTRECHT,
„Het breekpunt van de een bijzonder aatrekkelijke
wedstrijd" vond FC Utrechteerste helft, warin Roda na
een werkelijk chitterende
trainer Han Berger het moment pal na de hervatting, treffer van Tho de Jong
toen zijn doelman Hans van Feyenoord leek i gaan overBreukelen een inzet van spelen, zakte c ploeg na
Danny Lensen pas achter de rust volkomen wg.
GrensDe
driemaß-voorhoede
doellijn wegsloeg.
Vermeulen, Nnninga en
rechter Biemans huppelde al met vlag en al Koster kwam o een eiland stekende kansen. Maar opmiddenlijn te staan, omda het overige nieuw tekende zich het grote
naar
de
maar toch gaf Jan Keizer
deel van de plog zich vooral manco bij de jonge Jezekmet zichzelf gig bezighougeen doelpunt. „Doodeenformatie aan: de afwerking.
den. Met meestl lange trapvoudig omdat ik er zelf beter voorstond dan mijn as- pen werden vauit de verdediging de voorvaartsen beTerwijl 't er in eerste inspeeld, die tegn de numedoor
stantie
in dat opzicht toch
rieke meerdeheid in de
PAUL OOR
Feyenoord-defüsie
echter rooskleurig had uitgezien.
nam
sistent, punt uit!" reageerde bij voorbaat kasloos waren. Want al na elf minuten
bijzonder
Feyenoord
op
de Volendamse arbiter vast- De Rotterdamiers speelden
wijze de leiding. De
beraden. Waarmee Haarlem het wat dat bcreft in ieder knappegestarte
Gerard van
sterk
in plaats van op 2-1 op 2-0 geval een stukilimmer. Met
knap op
der
Lem
soleerde
werlopwerk
veel
en
snel
bleef staan en via treffers
middenveld en speelde
van Jantje van Staa en invalden de directe egenstanders het
uiteindelijk
de meegekomen
ler Harrie van de Ham zelfs „los" geloper wat resulBudding
aan. Zijn
Richard
met een 44) nederlaag uit teerde in verihillende uitGalgenwaard kon vertrek(advertenties)
ken.
Volkomen verdiend, dat
wel, want vooral verdedigend deugde er bij de mannen van Barry Hughes niets
van. Moedeloos gromde die
iets van de beginselen die
hij ze zeven dagen per week
bijbracht. Van Staa en Cabo
hadden toen al lang behendig geprofiteerd van het onzekere ingrijpen van Paul de
Jong, die meteen na dat
tweede doelpunt geblesseerd
het veld ruimde en werd
vervangen door Rob Boers-

nog te

werd gadegeslagen door de
meeste van zijn leerlingen
die toevallig als „klas van de
week" door Utrecht-waren
uitgenodigd.
Met hoeveel doelpunten
FC Utrecht trouwens moet
voorkomen om zonder angst
te spelen laat zich raden.
Toch gaat het langzaam iets
beter en kan Berger zijn goede bedoelingen in het begin
van deze competitie steeds
meer gestalte geven. Zonder
de „steun" van Jan Keizer
had dat tegen Haarlem wel
eens (onnodig) moeilijk kunnen worden, want waar zijn
formatie moeiteloos scoort,
vallen er defensief nog te
veel gaten, hoe positief de
inbreng van Joop Wildbret
ook is. Een kwestie van eigen sterke punten uitbuiten.
FC UTRECHT: Van Breukelen, De

Kruyk, Wildbret (Du Chatinier), Van
der Vlag, Witbaard, Tervoort, Cabo,
Flight (Van de Ham), Van Staa, Van

Veen, Rietveld.
HAARLEM: De Jong (Boersma),
Van Leen, Huyg, Verkaik, Masefiefd,
Haar, George, Van den Ban, De Kip,
Van den Berg. Lensen.

Hoe vaak alt u al niet teleurgesteld zijn in uw strijd tegen roos.
Zou het deze ter dan anders gaan?
Volgens D.Dralle wel. Jaren en jaren werkte hij aan een antiroosshampoo lie de zaak nu eens echt bij de wortel aan moest
pakken. Het «ultaat ligt er nu:
Sulfrin kuurshnpoo tegen roos.
Bestrijdt niet ileen aanwezige ,•'*
roos. Maar vcxkomt door het re- .* U/pi...
guleren van q vetstofwisseling \ 'C\JW
van de hoofauid ook nieuwe
....

roosvorming.|
Zonder uwiaar stug en droog
te maken. Dar zorgen de spe-

ciale cosmetuhe toevoegingen
voor. Zo malt regelmatig gebruik van Sihn kuurshampoo
niet alleen eooinde aan uw ergste roos-klaclen, u krijgt er nog
beter verzord haar voor terug
ook. Als datgeen interessant
•
nieuws is.
Verkrijgbar bij uw kapper.
drogist of panmerie
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Sulfrii
kuuréiampoo
van Dr. Dralle himself. IMéJ
(u weet wet vaöerken haarwater)
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rechts van Bursac koppend
af en na 28 minuten klopte
Bosveld doelman Bloem uit
een strafschop, die volkomen terecht werd toegekend, nadat Fred André de
opgekomen linksback Boeve
had gevloerd.

Opsteker

Na de rust was het belangrijke „degradatieduel" meer

spannend dan fraai. Van beide kanten lukte weinig
meer, behalve dan de voortreffelijke aanval van Volendam in de 65ste minuut
Vanaf de linkerkant bereikte
de bal via de weer hardwerkende André de opkomende
Tuyp op rechts, die de bal
laag in de eerste hoek knalde, 2-2. De 4000 toeschouwers zetten Volendam even
op zijn kop, maar de altijd
kritische Volendam-aanhang
had het daarna snel in de gaten en droop al ver voor tijd
Een juiste uitslag van
een wedstrijd, die voor de
rust erg leuk was, maar nadien n9ar een bedenkelijk
peil zakte.

Het pleit leek beslist. Vitesse had de zaak onder leiding van Bosveld helemaal
onder controle. Volendam
viel zonder bezieling aan,
maar zou toch nog voor rust
een opsteker krijgen, toen
de uitstekend leidende Weerink ook de thuisclub een
strafschop
toekende. De
overtreding van Mulderij tegenover Jonk was wellicht
minimaal, maar een freeldck binnen het strafschopgebied kent nu eenmaal weiBloem-Molenaar,
VOLENDAM:
nig genade, al maakte Jonk André. Guyt, Vonk
Jonk
nog zo'n fraaie snoekduik. Kramer), W. Kwakman, TuypKeje Molenaar schoot raak Bond, K. Kwakman en Bijvank.
VITESSE: Beukho{ Zaaijer, Muldeen dat was het sein tot een
Heezen, Boeve, Das, Bosveld,
massale belegering van het rij,
Veenstra-Husers, Bursac en Meijers.
Vitesse-doel.

Heibel rond
Van Dijken

angstig

Knappe solo

Theo Vonk in duel met Roel Zaaijer. De Volendam-speler
moest In de rust uitvallen, nadat hij last van hartstoornissen had gekregen.

Van onze speciale

Het schitterende schot van
Theo de Jong in beeld. Als
een granaat sloeg de bal achter Treytel: 1-1.
Foto's: Hans Peters
schot kon door. Jongbloed
maar half verwerkt worden,
waarna Wim van Til van
dichtbij scoorde: 0-1.
Nauwelijks negen minuten later had Roda de zaak
alweer rechtgetrokken. Een
uittrap van Jongbloed bereikte Nanninga, die doorkopte op Koster. De blonde
rechterspits wilde zich vrijspelen in het. strafschopgebied, maar een sliding-tackle

van een der Feyenoord-verdedigers gooide voor de

Zeeuw roet in het eten. Toen
was het echter de beurt aan
Theo de Jong, die vanuit de
tweede lijn op zijn kans loerde. Razendsnel kwam hij inlopen op de afgeketste bal en
met een ongelooflijk harde
knal van ruim twintig meter
was Eddy Treytel kansloos:
1-1.

Boeiend

Roda—Feyenoord had zijn
meest aantrekkelijke periode bereikt. Het betere
„knokwerk" werd afgewisseld door soms knappe combinaties en goed soleren van
vooral Vermeulen en Van
der Lem. Na rust leek het
boeiende schouwspel van
het eerste wedstrijddeel zijn

Al na
vier minuten veerden de
20.000 toeschouwers op, toen
Vermeulen knap inliep op
een vrije trap van Theo de
Jong. Ineens werd de bal op
de schoen genomen, maar de
paal voorkwam een Rotterdamse achterstand. Toen
was de koek, wat Roda betrof, toch echt op. Feyenoord
trok verrassenderwijs het
spel steeds meer naar zich
toe, terwijl de Limburgers
dichtklapten. De haperende
afwerking van de tegenstander hield Roda uiteindelijk
nog staande.
vervolg te krijgen.

RODA JC: Jongbloed; Degens
(Toonstra), Pfeiffer, Ziegler en Ehlen;
Broeks, De Jong en Lees; Koster,
Nanninga en Vermeulen.
FEYENOORD: Treytel; Wijnstekers, Van der Korput, Mansveld en
Stafleu; Brard, Jansen en Van Til;
Van der Lem (Melis), Houtman en
Budding (Van Deinsen).

verslaggever
ZWOLLE maandag
Een dubieuze strafschop
die arbiter Van Dijken drie
minuten voor het einde
toekende aan Go Ahead Eagles omdat de PEC-er Ben
Hendriks Kees van Kooten
binnen de beruchte lijnen
zou hebben onderuit gehaald was de oorzaak dat
de bijna 13.000 voetballief-

Zwak MVV geen
probleem voor AZ
V an

hebbers

onze sportcorrespondent

MAASTRICHT, maandag
zaterdagavond
ook maar eniwas
niemand
die
bij
Er
MW
ge aanmerking maakte op de overwinning die AZ'67 in het
Geusseltstadion had behaald. Zowel trainer Leo Steegman
als ook de spelers waren van oordeel dat AZ gedurende de
hele wedstrijd de betere ploeg was geweest en dat MW zelf
niet bij machte was geweest ook maar iets te ondernemen
tegen het Alkmaarse geweld.
Kowalik weliswaar nog teEr was gewoon sprake van gen maar het was allemaal
klas se verschil tussen beide niet meer van belang. MW
ploegen. Want AZ domineerhad de nederlaag allang aande gewoon en vooral in de vaard.
eerste helft had MW niets
MW: Baetsen; Kerstges, Lacroix,
in te brengen. Doelman Mes- Hulshoff en Schreijnemakera; Brajokovic in het Alkmaarse doel vic. Dijkstra en Quaden; Bonfrère
kreeg in die eerste 45 minu(Smeets), Kowalik en Van Marwijk.
ten geen enkel gevaarlijk AZ'67: Meskovic; Hovenkamp, Metgod, Spelbos en Amtz; Nygaard,
schot te verwerken
Van
Hanegem en Peters; De Graaf
Nee, dan AZ. Op het mid(Ursem), Kist en Ressel.
denveld heersten Van Hanegem en Jan Peters en de
vleugelspelers Ressel en De
Graaf maakten het de achterhoede van de Maastrichtenaren beslist moeilijker
dan men verwacht had.
Na een kwartier spelen
liet Kees Kist van ver buiten
het strafschopgebied een
hard schot los. In de verdediging werd het leer even
van richting veranderd en
doelman Baetsen was kansloos.
Na de rust wilde MW wel
iets terugdoen. De ploeg

stukken
speelde
opeens
agressiever dan voor rust.
Niettemin bleef AZ dreigen
en nog tijdens het MW-of-

fensief scoorde Van Hanegem na slecht wegwerken &
de Maastrichtse verdediging, met een kopbal de
tweede treffer voor AZ'67.
Vier minuten na AZ's tweede treffer viel de beslissing,
Peters kreeg een vrij veld
voor zich, doordat de Maastrichtse verdediging ver opgedrongen was en voor de
kleine middenvelder was
het een koud kunstje om te
scoren: 0-3.
In de slotminuten scoorde

die het Zwolse

Sportpark bevolkten, PEC
Zwolle niet zagen winnen.

Aanvoerder Dick Schneider kogelde namelijk raak
en tot grote vreugde van
zijn ploegmakkers werd
het toch nog 1-1.
Een fikse tegenvaller
voor de pupillen van Fritz
Korbach, want nog nooit
waren ze dit seizoen zo
dicht bij een overwinning
geweest. In de eerste speelhelft van deze boeiende
wedstrijd werd het duidelijk dat PEC fel op winst
speelde.

Na de

hervatting

kwam

NIJMEGEN, maandag
NEC aanvaardde de afgang in stilte na de ont-

verloop van
hetzelfde oude
't Is met alle nieuwe
tijd verflenst het lakwerk. Het chroom fonkelt niet meer. De glans
verdwijnt. En zelfs het interieur gaat er enigszins verwaarloosd uitzien. Kort gezegd, uw auto maakt niet meer de representatieve
indruk van toen. En dat kan toch een beetje op li terugslaan.
■*Clean Machine brengt
\\.
de glorie van voor//
—--< //
heen weer terug
i> v
—

sgöggp
/

\

Rook- en vutaanslag worden ven de
ramen verwijderd. Voor een gieshelvwg
dere «i|«
ow
fciik op
de weg.
weo Voor
voor uw veiho00 oe

\

Lekwerk en chroom worden met de hendl
gepofcfst tot de sbowroomglene weer te-1
rug ie. Vervolgens wordt uw euto in de
Zweedse Lecrö wee gezet. Om minstent I
J
een half ieer te glanzen. Gegerendeerd
.

.

_.

l

'

Wielen en banden worden chemisch

gereinigd.

De Zwolse ploeg reageerde zeer fel, evenals de
PEC-aanhang, maar Van
Dijken bleef bij zijn beslissing. Met name spelers als
Rinus Israël en Ben Hendriks reageerden fel tegen
arbiter Van Dijken, toen
deze het veld verliet. Beiden pakten hem in de
kraag... Felle PEC-supporters sloegen de ruit van
zijn kleedkamer in. Kortom, de politie moest er aan
te pas komen om de fluitist
te beschermen.

en zittingen kunnen zo
worden behandeld, dat het Interieur weef
nieuw ie.

Vloerbedekking

Let wel, dat doen we allemaal op één dag. 's Morgens uw auto brengen
en om een uur of vijf staat-ie weer voor u klaar. Bel nu gelijk (020)22 12 60 voor prijsopgave. Na de behandeling zult u ontdekken dat de
nieuwe auto van uw voorkeur, degeen is die u nu al hebt.

/iïjbï- ï i yïl

nuchterende

thuisneder-

laag (0-2) tegen het in de

eerste helft verrassend
sterk draaiende FC Den
Haag.

We beloven u geen nieuwe auto.
veel...
scheelt niet liedje.
Maar 't auto's
Na

_''

wees...

NEC aanvaardde
afgang in stilte

(advertentie)

—

Go Ahead Eagles er beter
in. In de vijfde minuut
kreeg de Zwolse aanhang
reden tot juichen, toen
Tjeerd van 't Land goed
doorliep op een pass van
Ben Hendriks en raak
schoot: 1-0.
De Zwolse defensie met
Israël en Hendriks als uitblinkers wist de felle aanvallen te doorstaan, totdat
drie minuten voor het einde arbiter Van Dijken plotseling naar de witte stip

h

rj

v-x

Méér dan schoonmaken. Vernieuwen eigenlijk
Tegenover het Amstelhotel. Prof. Tulpplein, Amsterdam.

FC Den Haag, zeer bewegelijk, sterk aan de bal en
met herhaaldelijk opko-

mende vleugelverdedigers,
kreeg al na ruim een mi'
nuut de ruggesteun via een
doelpunt van André Wetzel
(een geslaagd debuut) die
na een hoekschop van
Abertsen de uit balans gebrachte doelman Schellekens verschalkte: 0-1.

In feite een doelpunt, dat
het steeds nerveuzer wordende NEC de nek omdraaide. .FC Den Haag
maakte volledig de dienst
uit en kreeg daarvoor de
dik verdiende beloning via
een klassedoelpunt
van
Hoekema, die van grote afstand in de rechterbovenhoek vuurde: 0-2.
Pas in het tweede bedrijf
kreeg NEC, dat de niet fitte
Surau voor Hiddink had
gewisseld, wat meer greep
op zijn tegenstander, maar
bleef aanvallend bedroevend in gebreke.
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IN AMSTELVEEN EN LEIDEN:

Scheidsrechter de zondebok

Keeper Hermans (Amsterdam) keert een aanval van Nolet (Kampong). De Utrechtenaren
zouden met 3-2 winnen.

Door twee doelpunten van
Litjens voor Kampong en
treffers van Hillen en Norbert van de Berg voor Amsterdam was bet na een fijne partij 2-2. Na rust werd
eerst een lange corner van
Van de Berg twijfelachtig
geannuleerd, maar de beslissende duw in de rug kreeg
Amsterdam vijf minuten
voor tijd. Tom van t Hek
brak knap door om vervolgens langs iedere hoofdstedeling het ronde ding erin te
„voetballen". Beide fluitis-

ten constateerden niets en
zo werd het 2-3 voor Kam-

(
pong.
Door Rob Feenstra van
Leiden en de Tilburger Jan
Karei Jenniskens was er in

Oegstgeest een 1-1 ruststand. Bij een lange corner

in de tweede helft schoot
Jenniskens niet direct, maar
omspeelde eerst een man en
knalde toen tot Leidens ontzetting) tussen twee verbouwereerde hoofden door
in het net Felle protesten,
want de Leidenaren hadden

tijdens een „briefing" met
begrepen,
scheidsrechters
dat de strafcorner-situatie
door Jenniskens' actie nog
niet opgeheven was en de te
hoge bal dus afgekeurd had
moeten worden. Voor Tilburg betekende de 1-2 de
eerste volle winst
Het meest opmerkelijke
resultaat boekte Hattem. De
enig overgebleven vertegenwoordiger van Oost en
Noord trok zich van de 4-0
overwinning van Laren vorige week tegen Amsterdam
geen „stick aan en duwde
de Gooise club met dezelfde
royale cijfers de hockeypot
in. Door Pierre Paul Derckx.
Patty Mundt en een strafbal
van Erik Pierik was het één

KOELBLOEDIG

Denis Power
...optimistisch...

doelpunt heeft Bloemen-

daal profiteerde niet van
Amsterdams misstapje:
1-1 bij Hilversum door
goals van Suzan Bekker
voor de thuisclub en Irene Kuiper. Pinoké won
na rust van Kieviten door
twee treffers van Ingrid
Breedveld.
Irene Hendriks kon
voor Upward maar één
goal tegen DKS maken: 10. Toch was het voor de
oostelijke leider een goede dag, want door een
doelpunt van Marian ten
Bokkel voor Nijmegen en
één van Marieke Hardeman voor PW hielden
nummer twee en drie elkaar in evenwicht Onderaan veroverde Epe
een winstpuntje: 04) tegen Union.
Geen ruchtmakende resultaten van de koplopers
in Noord. GHBS zag alleen Sietske Faber tegen
HVA scoren 1-0. De Studenten stonden halverwege door Marjolein Kok en
tegen
Marjel
Jansen
GCHC voor. Daarna wist
Jollen Bosman er 1-2 van
temaken.

Hockeyteam
druk bezet
AMSTERDAM, maandag
Het Nederlands hoc-

keyteam

volgend
jaar een druk interlandseizoen tegemoet. Van 1316 april is in Koeaia
Loempoer een vierlanden-toernooi met Maleigaat

sië, Pakistan, Nederland

en Canada of Frankrijk.
Daarna reist Oranje door
naar Perth in Aurstraliö
voor een tienlanden-toernooi van 20-29 april.

De indeling hiervoor
luidt: poule A: Canada,
Frankrijk, Nederland, India, Australië; poule B:
Pakistan, Groot-Brittannie, Kenia, Nieuw-Zeeland, Maleisië.

Al deze toernooien gelden als een voorbereiding
voor de Olympische Spelen in 1980 in Moskou,
waarvan de data thans
vaststaan: heren-toernooi
van 20 juli 1 augustus;
dames: 25-31 juli.
•

—

vaar gekomen.
Bondscoach Denis Power
over het povre resultaat:
„Ik blijf optiüstisch over
deze Nederlaiise ploeg. De
jeugd in de driekwartlijn
heeft nog te ?einig aanvallend kunnen presteren in
belangrijke inïriands." Een
dubieuze uitspaak als men
bedenkt dat splers als Oortwijn, Peperkmp en SchrOder al jaren inie Nederlandse ploeg spele en er ook bij
waren toen d< Nederlanders
de Zweden tree jaar geleden met 34-4 van het veld

—

Kwaliteiten
HGC, de ploeg van Wouter
Leef era, schiep zich minstens zoveel kansen als
HCKZ, maar benutte ze
niet Vooral daarom verdiende het elftal van coach Joost
Bellaart de zege. De Individuele kwaliteiten, die zoals
zo vaak op het moment dat
er treffers geproduceerd dienen te worden de doorslag
gaven, van Kjc, waren nu
eenmaal veel groter.
Binnen een mum van tijd
stonden de titelverdedigers,
bij wie Ties Kruize vanwege
achillespeesblessure
zijn
nog steeds niet van de partij
was, met 3-0 voor. De vrijwel vlekkeloos schietende
Edo Buma was er hoogstperverantwoordelijk
soonlijk
voor. Binnen twaalf minuten mocht hij een korte en
een lange corner nemen.
Beide werden snoeihard benut' 2-0.
HGC was nergens, op dat
moment De derde hoeks lag
die Buma mocht nemen
werd zowaar gemist, maar
de vierde leverde alweer
profijt op. „Buma Boem",
zoals hij door zijn ploeggenoten wordt genoemd, knalde
die corner op de voet van de
door Van Heeswijk uit de
wedstrijd

gespeelde

Jaap

Kooreman. Wouter Kan
mocht de door arbiter Jonker toegekende strafbal nemen. Doelman Von Holtz
stopte de push echter knap.
Toch werd het drie minuten voor rust nog 3-0. Maarten van Grimbergen schoot
keihard raak nadat de HGCdefensie, die vooral moeite
had met het tempo van de
KZ'ers wéér te laat terug
was.

Niet mogelijk
Onbegrijpelijk is het dat
net als tegen Kam-

KZ
pong

—

—

na rust opnieuw ver

terugzakte. Bellart had opdracht gegeven met hetzelfde spel door te gaan, maar

De Amerikaan Bob Lutz won het
Grand Prix-toemooi van PariJ». De
31-jarige dubbetapetepeciaSat won in
drie tets van zijn landgenoot Tom
Gulfikson: 6-2 6-2 7-fl. In het Pterre
de Coubertbvatadion waren 2.000
•

toeactouwera aanwezig.

door

veegden.

ROB HOOGLAND
dit bleek niet mogelijk. HGC
schiep zich de ene kans na
de andere, maar faalde. Alleen de talentvolle Napjus
knalde na enkele schijnbewegingen raak. Vlak voor
tijd scoorde TJeerd Borstlap
toch nog een vierde KZ-treffen 4-1.
Maar liefst acht straf corners mocht HGC dat zowel
in Kooreman als in Bouwman een speler heeft die
zo'n hoekslag kan nemen,
proberen te benutten. In een
poging om de KZ-defensie te
misleiden stelden beide spelers zich in gezelschap van
hun „handstoppers", keer
op keer op.
Alle keren faalden zij, niet
in het minst overigens door
de vreselijk sterke reacties
van keeper Joost Bellaart
De bij de wedstrijd aanwezige bondscoach Wim van
Heumen had er
verklaring voor: „Omdat ze die
corner beiden nemen, voelt
niemand zich de sterkste.
Dat is fout Dat vreet aan de
Bovendien
concentratie.
gaat het ten koste van de
rebound".

Beneden kunen
Nee, de Neerlandse ploeg
speelde ver beneden zijn
kunnen. De opdracht was
duidelijk ondrschat. Uit het
vele balbezit met name uit
de line put, verd de bal feilloos in de diekwartlijn gespeeld. De ariatie op de
Zweedse verediging op het
verkeerde ben te zetten
kwam er echer totaal niet
uit Bij de Neerlandse voorwaartsen wed de geblesseerde aan voeder Piet Paul
node gemisi Nederland
moest in de geele wedstrijd
slechts de eerte tien minuten van de twede helft terug. De overig 70 minuten
was Nederlancin de aanval.
De Nederladse ploeg zal
zich tegen de Belgen eind
van deze mand duidelijk
moeten herviden. Bondscoach Power twijfelt daar
„Wc winnen van
niet
België en JoegslaviS en zullen zeker in O A-poule terecht komen.' Of dat met
deze ploeg waf te maken Is
valt te bezien.

toch niet
Zweden verdedigde zich goed in de Interland tegen Nederland, maar kon
verhinderen, dat het met 4$ verloor.
Wimbledon-fcampioen Björn Borg
werd winnaar van'het Grand Prixtoernooi van Tokio. In de finale hij
had in de halve eindstrijd Nastase
met 6-2 6-3 uitgeschakeld
won de
Zweed met M 6-4 van de verrassende Amerikaan Brian Teacher, die eerder Sandy Mayer met 6-2 7-6 had gewipt Borg verdiende met rijn zege
30.000 dollar. Teacher kreeg 15.000
doNar, het grootste bedrag dat hij
ooit verdiende. Borg staat dit jaar op
esn totaal van 621.000 doMar.
•

—

—

(advertentie)

Da's pas bier

Eerste verlies
van

Neptunus

Van onze waterpolomedewerker
AMSTERDAM, maandag
Twee verrassingen waren er dit weekend In de waterpolocompetitie. In Arnhem verloor het tot nu toe ongeslagen
Neptunus op het laatste moment met 6-7 van het Axnsterdamse De Meeuwen. BIJ de dames kwam de verrassing uit

1

na zeven wedstrijden nog
geen winst- en zelfs geen

'

HILVERSUM, maandag
de faam in de laatste
rugby
XV-tal
heeft
Het Nederlazise
interlands opgbouwd tegen de zwakker geachte Zweden
geen moment raar kunnen maken. Zoals de Nederlanders
pnign weken gleden tegen de Schotse internationals op een
geweldige verlediging konden bogen, kregen de Oranjehemden nu vat hun Zweedse opponenten een koekje van eigen deeg. Als Ie Zweedse schopper Lennart Olsson de hem
geboden strafchoppen wat nauwkeuriger genomen had,
was de 4-0 ovewinning die Nederland nu boekte zeker in ge-

De spanning in de hockeycompetitie is
voorlopig
verdwenen. Klein Zwitserland,
de kampioen van vorig jaar liet gisteren voor
2.000 toeschouwers zien dat er dit jaar slechts
één ploeg is die werkelijk tophockey speelt:
Klein Zwitserland zelf. Plaatsgenoot HGC,
tot voor zondag beschouwd als de enige formatie die de prolongatie van de titel nog kon
verhinderen, werd met 4-1 geklopt. KZ bereikte daarmee een voorsprong van vier punten op de naaste belagers Kampong en
HGC. En dat terwijl de helft van de competitie nog niet eens is bereikt
Net als vorige week
bleek dat KZ vooral een
topploeg is omdat het
zo weinig kansen nodig
heeft Tegen Kampong,
dat acht dagen geleden eigenlijk de overwinning
verdiende, benutte KZ
óók al circa tachtig procent van de scoringsmogelijkheden. Gisteren gebeurde dat weer.

Bovenaan itaat Klein
Zwitserland C met vier
punten voorsrong op drie
clubs riant vor. Behalve
Kampong kien ook MEP Klein Zwitserland 9-17, Kampong
door goals vn Schoonder- 9-13, MEP 9-13, HGC 9-13, Amster9-10,
walt en Sjefvan Geel bij dam 9-10, Hattem 9-10, Laren
9-5, Oranje
Oranje Zwat 1-2 naast, Bloemendaal 94, TilburgSchaerweijde
9-3,
HGC. Schaerseijde moet op. Zwart 94, Lakten
'
9-2.
zoek naar eo goaltjesma- w-: : ' : !.
ker, want oa tegen BloeTOPSCORERS: Norbert van de
mendaal luke het niet- Berg, Utjena ieder 11; Patty Mundt
Daardoor waf een prachtige* 9; Sjef van Geel 8; Bouwman, Theoscoop van Tleodoor Doyer door Ooyer, Jackie Jootten ieder 7.

Van onze rugbym edewerker

DEN HAAG, maandag

Van onze
h ockeym ede werkster
Amsterdam, maandag
De bockeysters van
Klein Zwitserland zijn
toch weer een punt op
Amsterdam
ingelopen.
HGC hield de hoofdstedelijke dames namelijk op
6-0 en door drie doelpunten van Elsemiek Hillen
en één van Karin Holderbusch bleet Klein Zwitserland met 4-0 ruim voor
tegen Schaerweijde, dat

aanval over reclts kwam de
Hattemer vrij li de cirkel en
legde ineens alzijn niet geringe slagkradt erin.

Rugby team
speelde zwak

KZ OPNIEUW
Stunt
van HGC

voldoende, want Paul Verschoof boog de bal om in het
enige doelpunt; 0-1 voor de
Bloemendalers.
I •
Bij de topscorers arriveerde Paul Litjens weer
aan de kop. Met twee goals
kwam hij op elf, een aantal
dat Norbert van de Berg ook
bereikt

minuut voor tijd 1-0, waarna
Patty Mundt he „doelpunt
van de dag" scocde. Na een

'

Van onze hockeymedewerker
AMSTERDAM, maandag
In Amstelveen en leiden stonden
De
rrmiing op donderen. Over de scheidsrechtera werd althans
Nederlands gesproken.
door de thuisclubs weinig

Barendrecht.

ZPB tot nu toe weinig imponerend versloeg met 8-7
HZC De Robben. Kort voor
het einde stonden de Hilversumse dames nog met 6-7
voor maar een groot aantal
zware fouten van HZC De
Robben bezorgde ZPB de
overwinning. Veel kritiek
was er na afloop op de leiding van de scheidsrechters.
Ook bij andere duels was
men niet geheel tevreden. In
de
Beverwijk
wisten
juisniet
de
scheidsrechters
te speeltijd en liet men vier
minuten te weinig spelen.
Bij de heren was het alleen
landskampioen AZC Unique,
dat een gemakkelijke en grote overwinning op het zwakke De Rijn behaalde (0-10).
VZC Ritmeester, in drie
gemakkelijk
wedstrijden
naar een zege, kwam in
Utrecht tegen ZwemlustDen Hommel uiteindelijk
uit op een 6-8 overwinning.
Ook de Haagse derby tussen
HZPC en Zian VC leverde
een spannend slot op. Na
twee periodes was Zian gemakkelijk uitgelopen naar
een 5-2 voorsprong. HZPC
kwam echter terug en goed
ingrijpen van Zian-doelman
Misdorp in de laatste mi-

nuut voorkwam zelfs een gelijk spel. Zian trok met 6-7
aan het langste eind. In Am-

sterdam speelde debutant
Het Y een bekeken wedstrijd tegen een ongeconcentreerd HZC De Robben. De
Hilversumse ploeg won tenslotte met 3-5. De Zijl/LGB
boekte ln Leiden zijn eeerste
overwinning door een 6-0
zege op PSV.

D« «tand is als volgt VZC Rit4-8, HZC De Robben 4-8,
Zien VC 4-8, AZC Unique 4-8, Neptunus 4-6, De Meeuwen 4-5, De Zijl/
LGB 4-2, Zwemtust/Den Hommel 41, PSV 4-1, HZPC 4-t, Het Y *0, De
meester

Rijn 44).

Veldt niet in
problemen
Van onze Telesportredactie
. BOTTERDAM, maandag
Regerend sprintkampioen
Lau Veldt plaatste zich samen met zijn grote rivaal
Sjaak Pieters, Jan Langstraat en Hans Vonk voor de
finale van het sprintkampioenschap 1978, dat overigens pas op 28 november tijdens Ahoy op zondag wordt
afgewerkt Op Langstraat na
alleen hij had een derde
rit nodig tegen de fietsende
had
dokter Goudswaard
geen van de halve finalisten
al te grote problemen te
overwinnen.
De jury in het Rotterdamse sportpaleis had heel wat
meer tijd nodig om de uitslag te bepalen van een koppelkoers. Martin Rietveld,
samen met De Jong rijdend,
een protest ingediend,
dat uiteindelijk niet ontvankelijk werd verklaard. Niettemin had Rietveld's protest
geen enkele invloed op de
fraaie zege van „koningskoppel" Barend Huveneers/
Genie Slot
De uitslag daarvan:
1 Huveneers-Slot 20 km tn 24.18,
—

—

14 punten, 2 Ptetert-Minneboo 10
pnt, 3 Möhlmann-v/d Velden 5 pot
4 Grootzwsgers-Hellemons 5 pnt, 6
Rietveld-De Jong 3 pnt

Gorter verloor

Talenter bij

pas in finale

hockeypbeg

tennismedewerker

Van onze

BOSSCHENHOOFD,

Vanoee

maandag

Theo Gorter heeft met ere
verloren in de finale van het
tennistoerinternationale
nooi, dat deel uitmaakt van
het ABN-satellietcircuit, gehouden in Bosschenhoofd.
jeugdige talenten uitgenodigd.
De 22-jarige Amsterdammer hield het tot 4-4 in de
David de Plangul (HGC), Bob tweede set voortreffelijk uit
Hein Hillen en Nrbert van der tegen de geroutineerde OosBergh (Amsterom), Tjeerd tenrijker Robert Reininger,
Borstlap (KZ) enCarel Jonnesmaar raakte toen zijn conte ens (Tilburg) mgen met de centratie kwijt. De cijfers
Oranje-selectie matrainen, zonvan Reininger zijn: 6-7, 6-4
der dat zij zich oérigens zeker en 6-3.
mogen wanen var een „vaste"
plaats in die selede. Van HeuVerrassend werd het Grand Prixmen: „Die jongenimogen meetoernooi van Keulen gewonnen door
doen omdat ik waih ze zie. Ver- de Pool Woftek Fibak, de dubbe»spetpartner van Tom Okker.
der heb ik ze niets bloofd".

speciale vereg gever
DEN HAG, woensdag
Hockey-bondsc*ch Wim van
Heumen heeft vor zijn centrale
trainingen, die ted<e donderdagmiddag worden phouden, vijf

•

(advertetie)
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telesport

maandag 6 november 1978

Alleen Timman zegevierde

telesport op wintersport

Met

Schaakteam
blijft onder oud

Skiën met
Peter van
der Swaluw

de maat

en afstappen. Advies bij het opstappen: ski's parallel houen gaan zitten
goed over de schouder kijken!
den
VOORDAT het stoeltje tegen Je benen slaat Advies bij het
afstappen: skipunten omhooghouden en zodra je met de
„ding",
ski's de grond raakt afzetten van het stoeltje en zo snel moprima
stoeltjeslift
is
een
9. STOELTJESUFT. Een
naar kan wel eens moeilijkheden geven, vooral bij het op- gelijk wegskiën.

Stoeltjeslift

BUENOS AIRES, maandag

KARAPIROMEER,

maandag
De Nederlandse oogst op de we1978
retdroeikampioenschappen
heeft uiteindelijk een bronzen medaille voor de dames twee zonder opgeleverd. De bronzen medaille van Karin Abma en Joke Dierdorp was zonder meer verdiend. De dames waren
niet het snelste na hun start en lagen
bij de 500 meter nog op de vierde
piaats. Maar deze dames, die gecoacbed worden door oud-international
Willem Boeschoren, en vorig Jaar In
Amsterdam zilver verdienden, vingen
precies op het juiste moment op
bet winderige Karapiromeer met
hun eindspurt aan, om daarmee Bulgarije te passeren. Bron* was de beli-infnr»
fontng.

Terwijl vele roeiers wegens de
spanning van de komende wedstrijd
wel eens aan nachtmerries lijden zal
dezekwaal bij Bosman en Horstink in
de ongestuurde twee wel eens na
afloop van hun wedstrijd kunnen intreden. Bosman en Horstink roeiden
een briljante finalerace.
Er zat een derde plaats in, dank zij
de formidabele eindspurt waartoe dit
duo In staat is. Oost-Duitsland lag
tin. Groot-BrittanrM twee. Het zou
Frankrijk of Nederland worden die
het brons zou grijpen.
Frankrijk won, maar het verschil
was volgend de fotofinish dermate
Jdein, dat aan de Fransen een voorsprong van een honderdste seconde
werd toegekend.
Helemaal ellendig waren de omstandigheden waaronder dit gebeurde. Onze landgenoten hadden ongetwijfeld last ondervonden van de
boegriem van de Franse twee die

Anatoli KarBezien we de resultaten reldkampioen vliegveld
van
op
het
pov
tegen
weekeinde:
van het
voor
Toerist
Aires.
China 2-2 en tegen Para- Buenos
olympiade en tevens als
guay een schamele winst de
speciaal lid van het FlDEvan 2,5
1,5, dan is een congres, dat deze week geplaats in de grauwe midhouden gaat worden en
denmoot nog mooi.
waarop het aftreden van
Euwe alsook het Kortsjnov-

Ruiters foutloos

-

Een sensatie was de nederlaag van lijstaanvoerder
Rusland tegen West-Duitsland (1,5 2,5). Remise aan
drie borden, Pfleger won
van Polugajevski. opvallend
was ook het onverwachte terugvallen van Engeland. Florissante uitzichten op een
hoge plaatsing zijn voor de
Britse afvaardiging na de ne-

•

door
JAAPDENVA

HERIK

Brons voor
roeidames

Wat ons schaakteam mankeert weet niemand. Onze landgenoten doen het in ieder
geval slecht in Buenos Aires. Langzamerhand is de vraag gewettigd of we wel zo sterk
zijn als we zelf denken.

derlagen tegen Hongarije (13) en tegen Canada (1-2) nu

protest aan de beurt komt.

Ontvoering

Een ander bericht is dat
het Zanlungo, de voorzitter
van het organisatiecomité
gelukt is aan zijn ontvoerders te ontsnappen. Kort
voor aankomst in een andere
schuilplaats gelukte het hem
uit de kofferruimte van een
auto te kruipen. Een politieman pikte hem op, op 400 kilometer van Buenos Aires
RutUitslagen Bste ronde: VS
1)4Bulgarije
land 1-3; Roemenië
154; West-Duitsland Argentinië 31; China Nederland 2-2.
Uitslagen 9de ronde: Rusland
-

wel verdwenen.
Even dreigde Nederland
zelfs nog van China te verliezen. Een nederlaag van Don- Wwt-Durtsiand 1)4-1)4: Honoariiener (de zoveelste in deze Bulgarije 2)4-1)4;
„Bumping" Amsterdam? niet in slaagt met Katapult
olympiade) en remises van 0-3; Canada Engeland 1-2; NederHet lijkt er veel op, als over de muur te springen tijSosonko en Langeweg zetten land-Paraguay 2V4-154.
pnt.;
24
2.
Rusland
1.
De
stand:
ons op een 2-1 achterstand.
Christians • Huysegoms er dens dePuissance.
Hongarije 23
23)4;
3.
West-Ouhstond
Slechts een overwinning van
door
4. Verenigde Staten 22)4+1
Timman aan het eerste bord pnt;
afg.; 6. Argentinië 21)4; 28-29 Nevan
Hans
der Kolk
tegen Chi Cheng Hsuan zou derland en Venezuela 18)4.
een nederlaag kunnen afAMSTERDAM, maandag
wenden. Tweemaal werd er
Oostenrijker Hugo SiDe
(advertenties)
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mon wil geen kwaad woord
Chinees door de knieën.
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Marleen Brummelkamp. De race
Mije verloor. Samen met de
vanavond bijzonder rustig
werd een uur uitgesteld. Daarna werden de dames in de kleine finale voorzitter, van de Russische
was, geen dwaze sprongen
schaakbond, de astronaut
tweede achter Nieuw-Zeeland.
maakte en geen enkele maal
met
Jongens spelen nu eenmaal graag
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Om uw verzekering meer inhoud te
garije (Svetla Otzetova, Zdravka JorNederlanden een stuk interessanter
ook
danova) 4.01.97, Dubbel vier met
verzorgt
reed en Sportsman te veel
geven. Want Royal Nederland
gemaakt. De Friezen, die tot voor
terughield.
stuurvrouw: 1. Bulgarije, 6. Nederde onwaarschijnlijke dingen.
kort regelrecht op hun derde bekerland (Joa Compaan, Groot HelleNationaal kampioen Anton
triomf in successie leken af te steveRoyal Nederland zorgt ervoor dat u met tiw
mans, Lili Meeuwissen, Saskia Joriszijn danig van slag. Na de nenene,
Ebben
zette de eerste toon
aansprakelijkheidsverzekering de spelregels
sen en Udwien Vriend) 3.34.85, Vier derlaag, vorige week zondag tegen
voor
uitstekende ouverdeze
met stuurvrouw: 1. Oost-Duitsland,
aan uw kant hebt.
Bondsspaarbank, werd dit weekeinture.
Met
een prachtige soeAchten:
3.48.47,
1. Rusland 3.22.00.
Op maat. Bij voorbaat. In üw belang.
de achtereenvolgens van HUS (4-5)
pele
schijnbaar zonder
hand,
(5-3) verloren. Zaterdag
Dp kleine lettertjes van Roval Nederland
HEREN: Vier met stuurman: 1. en Havana
enige
krachtinspanning,
in
het
3000
toeschouwer»
werd
voor
geven ook u grote zekerheid.
Oost-Duitsland 6.30.25.
ging hij over de 12 hinderHeerenveen al een dramatische aanDubbettwee: 1. Frank en A" danverzekeringsadviseur.
uw
maar
aan
nissen waaronder een dubgelegenheid. Het ontketende HUS,
sen (Noor) 6.51.23.
bel en driesprong. Zo groot
dan
vorig
stukken
beter
draaiend
seiTwee zonder stuurman: 1. Jfirg en
later 4-4 in de
via
0-1
en
was het vermogen van Jumgreep
zoen,
(O-DI)
4.
Landvoigt
7.0052.
Bemd
slotfase
de
sterwinst.
De
Canadese
Design, dat hij geen hinbo
Ted Boeman/Vincent Horstink (Ned)
Shefrey nam vier
Mc
nv
speler
maatschappij
en
coach
verzekering
dernis
toucheerde en een
7.0133.
GisterSkiff: 1. Peter Michale Kotoe treffers voor zijn rekening.
avond troffen de Friezen in Den
(WDO 7.0 C.01.
Boech
een uitstekend Havanaala opTwee met stuurman: 1. JOrgen
-

-

-

-

•

-

Evenwicht

*

!

-

>

-

>

)

■•

••

Met dezekleine
lettertjes hebt u 'n

-

betere

aansprakelijkheidsverzekering

Feenstra
van slag

Royal Nederland ëijj

Pfeiffer/Gerd Übeler (ODI) 777.43.
Vier zonder stuurman: 1. Rusland
0.19.25.
Vier zonder stuurman: 1. OostDuitsland 6.08.94.
Achten: 1. Oost-Duitsland 5.54.25.

Johan AntheunisATLETIEK
se uit VHssingen is winnaar geworden van de zeventiende Middelburgse Singelloop. De atleet van Marathon lep de afstand van 6600 meter in 19.31. Tweede werd zijn clubgenoot Johan Broei op 8 seconden.,
Bij de dames, die 1660 meter liepen,
won Irene Pos (Marathon) in 5.30
•

minuten.

-

vele groetjes van

ponent De 60 minuten durende Bossche „show" resulteerde In een uit-

eindelijke 5-3 stand, vla 1-2,2-1 en 20.

r
De Bisschop lijkt de goede weg
weer te hebben inoeslaoen. Zaterdag
word Bondsspaarbank in eigen huis
geklopt (2-4), Roswed moest er gisteravond aan geloven (5-2). Menken
verraste Tiburg Trappers in Leiden
met 2-1. Andere uitslagen: Rheem
Bondsspearbank
1-6; Otympia
Rheem 12-7. Stand: 1. Feestra 10-14;
2. HUS 9-13; 3. Tilburg 10-13; 4. Bisschop 10-12; 5. Bondsspaarbank 1011; 6. Otympia 10-10; 7. Roswed 10-0;
•

Ètüéßïjftm.

a

Op recepties, bruiloften,
verjaardagen en andere'
gezellige bijeenkomsten,
' een harteli Jke gastvrouw.

'

•

8. Menken 10-8; 9. Havana 10-7; 10.
Rheem 103.
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parcours liep dat een instructiefilm voor iedere
springruiter waard was.
De jeugdige Fries Franke
Sloothaak was uiteraard
minder vloeiend in zijn lij-,
nen en houding dan Ebben,
maar Rex de Robber heeft
uiteraard zo'n enorme ervaring dat een foutloos parcours er van begin af aan in
zat De prestatie van Willy
van der Ham was daarbij
vergeleken aanzienlijk beter. Romeo Z. is ook al een
paard met zeer veel vermogen maar af en toe moeilijk
in de hand te houden. Willy
slaagde daar met een lichte
aarzeling op de vijfde dubbele oxer voortreffelijk in.
Henk Nooren had met Pluco iets meer moeite. De grote schimmel viel af en toe
iets terug in tempo, waardoor enkele hindernissen
met name de zesde en de
laatste twee zwaar werden
aangetikt Ook Johan Heins
reed een iets minder parcours dan men van hem gewend is. Misschien had Pandur Z enigszins last van de
eczeem op zijn rug, die mogelijk is veroorzaakt door
nieuwe zadeldekken.
Nederlands kampioen Anton Ebben werd op de derde
plaats geklopt door Franke
Sloothaak, die weliswaar
evenveel fouten had (twee)
maar ruim acht seconden
sneller was.
Met Grote Prijs-parcours
leek vrij een voudig omdat
de sprongen niet zo hoog waren. Toch was het razend
moeilijk door de plaatsing
van bijvoorbeeld de vijfde,
een oxer en nummer tien,
de muur. De lijn liep zo
schuin dat de ruiters alle zeilen bij moesten zetten. Vele
paarden moesten ook op de
muur de vreemdste capriolen uithalen om veilig aan de
andere kant te komen.
Met uitzondering van David Broome was het overigens opvallend hoe weinig
de Britten en leren in de
Grote Prijs presteerden. Eddie Macken, die alles op deze
Prijs had gezet, viel na de
eerste manche al weg omdat
CarrolTs Boomerang na alle
prestaties van dit jaar de terugslag van Aken heeft gekregen en in vorm sterk is
teruggevallen.
Ook Nooren en Heins kregen in de tweede manche de
rekening van de eerste gepresenteerd. Nooren met
een langzame tijd tikte op de
elfde de balk af nadat hij iets
te langzaam uit de wending
kwam. Heins verkeek zich
op de steilsprong van de
driesprong. Het was bovendien duidelijk dat voor de
jonge garde de spanning en
de moeilijkheden van het
parcours te veel zouden worden. Niettemin hebben Willy
van der Ham en Job van
Kasteel zich voortreffelijk
geweerd met een eindresultaat van resp. 4 en 8 strafpunten.
De puissance zaterdagavond was ondanks afwezigheid van vele topruiters, die
hun paarden voor de Grote
Prijs wilden sparen, alleen
al de moeite waard door de
briljante wijze waarop de
Brit Harvey Smith zijn grote
schimmel Sanyo Music Centre naar de ƒ 4.000 winstsom
stuurde. Overigens werd in
dit gezelschap Gerd Meier
met Casimir node gemist.
Eigenaar Henk van Tuyl zei:
„Wij komen terug. Wij hebben een paar hele goede jonjge paarden".
> De jonge Nederlandse garde greep wel zijn kans om in
dit uitgedunde veld zijn kunnen te tonen. Vooral de Amsterdammer Job van Kasteel, die met de enorme
zwarte Isocrates naar een
gedeelde
plaats
tweede
„klom", deed het ondanks
problemen met de muur op
2,10 meter uitstekend.

—

—

PacemakerW
gangmaker
Van onze
paardesportm edewerker
HILVERSUM, maandag
In de Grote Prijs der vierjarige stayers op de zeer
druk bezochte sluitingsmeeting van de renbaan Duindigt, heeft Jan Wagenaar laten zien dat wanneer er plotseling kansen vallen, hij die
ook als het even kan, benut.
Hij deed dat met Pacemaker
W, die profiteerde van de
slechte start van de koppaarden.
Het resultaat werd achteraf bezien in de hand gewerkt
door een aan de start falende
en daarna matig lopende
Pyreus Berkenhof (Wim van

Buytene) en een eveneeens
aan de start fouten makende
Perfect Wilkes (Aad Pools).
Ook Pan Fried (Giel van der
Togt) ondervond weinig hinder van de rommelige start
en werd beste tweede voor
Pyreus Berkenhof en Perfect Wilkes, die beiden een
terugkeer
opmerkelijke

maakten.
De 10-jarige Britse schimmelruin Elder Statesman,
die eens kandidaat was voor
de titel „volbloed van het
jaar" en tot de oudste in
training zijnde volbloeds behoorde, werd in de laatste
bocht van de derde ren, toen
hij al in de achterhoede vertoefde, door een hartverlamming getroffen en stierf ter
plekke.
Op de Hilversumse baan
moest Jan Wagenaar tot
tweemaal toe zijn meerdere
erkennen in Xjitske Smeding, die zich daarmee in de
kopgroep van het rijdersovertuigend
klassement
handhaafde. Na deze nederlagen sloeg de heersend
kampioen weer hard toe. Hij
won met Nelson Kitty verrassend het supertrio en het
internationale nummer met
de grote favoriet Niels Zuidvelde.

Toto winn 17.30, pl 4.10, 1.80,2.10,
kopp 33.00, trio 151.60,

HILVERSUM-PRUS, 2040

m;

1.

Peter Harvester (HA. van Ooyen)
2.48.4, 1.22.5, 2. Pion, 3. Rowotd.
Toto winn 11.40, kopp 3.60, 2.00,
2.60, kopp 22.20.

TOTAUSATOROMZET

f422.538.00.

Wotvega (zaterdag)
DE BLESSE PRIJS, 1920 m: 1.
Red Lady (A. de Wrede) 2.45.2,
126.0, 2. Pearl Patchen, 3. Roderik.
Toto winn 3.90, pl 1.50, 4.50, 1.50,
kopp 57.70, trio 511.00.
SPAARBANKPRUS, Ie afdeSng,
1480 m: 1. Stbbo Hendrik (B. Crebas) 2.06.0, 1.27.0, 2. Sandria. 3.
Sonja Hanover. Toto winn 1050, pi
4.40,6.60,3.60. kooo 232.80.
OLDEHOLTPARAPRUS, 2240 m:
1. Puk van Hiddum (S. Bosch)
3.092, 1-24.5, 2. Phosphor, 3. PauSenke KJd. Toto winn 12.90, pl 2.20,
1.70, 2.10, kopp 18.70, trio
259 30
SPAARBANKPRUS, 2e afdeßng,
1480 m: 1. Sinai (M. Schoute)
2.11.1, 1.28.6, 2. Subelte Neamess.
3. Steven. Toto winn 2.70, pl IJO,
1.40,1.70, kopp 3.40.
PASTORIEPLEJNPRUS, Ie afdeRng, 1900 m: 1. Passifkxa (R. Maring) 2.383, 123.6, 2. O Jopie, 3.
New Star. Toto winn 6.80, pi 2.80,
4.80, 11.30, kopp 66.10, trio
7374.80.
WOLVEGAPRUS, 1920 m: 1.
•-

PauKen

Laren

(L. Schoonhoven)

2.402, 1.22.6, 2. Otara Buitenzorg,
3. Rotdy W. Toto winn 3.70, pl 1.20,
1.50,1.50, kopp 17.20.
UTRECHTPRIJS, 2240 m: 1. Netty
Prise (H. Vrugt) 3.03.5, 2.19.0, 2.
Nimbte Boy, 3. Jounstjerre. Toto
winn 830, pl 130, 1.30, 1.40, kopp
8.50, trio 19030.
GROTE RABOPRUS, 2620 m: 1.
Okoa (L. Schoonhoven) 3.57.6,
126.1, 2. Maestro Voome, 3. Pedro
Casindra. Toto winn 3.20, pl 1.20,
1.40,1.40, kopp 5.20.
PASTORIEPLONPRUS, 2e afdeKng, 1900 m: 1. Pokerface (A. Niemeyer) 2.393,1.24.1,2. Plevier B, 3.
Our Wendy. Toto winn 5.80, pl 2.40,
130, 230, kopp 1830, trio
205.20.
OOSTPRUS,
HOOFDSTRAAT
1900 m: 1. Rufus van Kooten (R.
Maring) 2.493, 1.283, 2. Ricolo, 3.
Rebecca Laren. Toto winn 5.50, pl
1.60,330,1.60, kopp 62.30.
TOTAUSATOROMZET
f261.552.00.

Hilversum (zondag)
INNSBRUCKPRUS 2440 m: 1 Prix
Dorita (T. Smeding) 376.8 174.8. 2.
Plnocchio, 3. Prince de Reve. Winn.
telesport
2770, pl. 2.50, 1,30, 2,70, kopp.
10.30, trio 622.10.
KUFSTHNPRUS 2000 m: 1. Banne N (M. van Leeuwen) 2.55.8
1.27.9,2. Rfdno du Boia, 3. Rebecca
O. Wlnn. 4,90, pl. 2,60 1,80, 4,20,
kopp. 7.50.
SLUITINGS-PRIJS, 2040 m: 1.
SALZBURGPRUS 2440 m: 1. P»Ramses Laren (J.G.H. de Jong) tral dl Robtes (T. Smeding) 371.1
2.53.1, 174.9, 2. Paolo Buitenzorg. 1.22.4, 2. Robin Buitenzorg, 3. Pa3. Rilandia. Toto winn 3.30, pl 1.80, trijs
1.40, 1.80, kopp 122.90, trio BeMn. Wlnn. 3,30, pi. 1,60. 1,30,
377.80.
2.00, kopp. 3.90, trio 47,50.
HERFST-PRUS. 4e afdeßng, 2000
OOSTERENGPRUS 2900 m: 1.
m: 1. Maximiliaan (K. Oavies) 2.14.7, Nehon Kitty <J. Wagenaar) 4.02.4
2. Prins Adri, 3. Midsummer Nary. 173.6, 2. Oppy Fortuna, 3. Nevar
Toto winn 3.60, pl 1.70, 3.80, 2.60, Lost. Wlnn. 8,40, pi. 3.00 2,40, 3,»,
kopp 36.80.
kopp. 36.80, trio 447.10.
WOLVEGA-PRUS, 2520 m: 1.
UNZPRUS 1600 m: 1. Ramzes
Rokko du Bois (P.M. Smit) 3.30.6, IM. Bouwhui») 2.10.3 171.4,
1747, 2. Pantwa, 3. Nico Maaldrift. 2. Oscar Star, 3. Puskas Mende).
Toto winn 1.90, pl 1.30, 3.00, 9.40, Wlnn. 370, pl. 1,70, 1,90, 7,70,
kopp 10.10, trio 571.60.
kopp. 9,90, trio 666.60, niet gestart:
HERFST-PRUS, Ie afdeling, 2000 Ostar Zuidvelde.
MAYERHOFENPRUS 2000 m: 1.
m: 1. Another Pinta (A. Manuel)
2.117, 2. Pfalzgruss, 3. The Febo- O. Mores (W. Wildhagen) 2.45.9
lous One. Toto winn 4.60 (stal), pl 173.0, 2. New Armiral, 3. Mike Areta. Winn. 7.00, pl. 27 4,40 1,70,
6.90,3.90,3.70, kopp 279.30.
RECKUNGHAUSEN-PRUS, 1600 kopp 59.60.
m: 1. Maxi H (HJ. Pools) 2.06.8,
WENENPRUS 2000 m: 1. Niels
1.197, 2. Never Worry, 3. LocomoZuidvelde U. Wagenaar) 2.41 J
tief. Toto winn 23.60, pl 9.20, 7.70, 171.0, 2. Ido Hanover 3. Kartoff B.
6.80, kopp 186.10, trio 1753.80.
Winn. 1,40, pL 1,30, 2£o, 370.
PRIJS DER 4-JARIGE STAYERS, kopp. 25.10, trio 262.80.
2000 m: 1. Pacemaker W (J. WageNEDERLAND-OOSTENRUKnaar) 3.35.5, 1727, 2. Pan Fried, 3. PRUS 2000 m: 1. ORvia Votam (C.
Pyreus Berkenhof. Toto winn 4.30, Kleynendorst) 2.45.7 172J), 2. Olex
Kandia, 3. Navarro D. Wlnn. 2,40,
pl 1.30,170,170, kopp 6.70.
2000 pL 170,1,40,1,40, kopp. 5,60.
HERFST-PRUS. 2e afdeling,
GRAZPRUS 2000 nu 1. Marton
m: 1. Mush Kabab (H.J. v.d.Kraats)
2.11.8, 2. Hopeful Future S, 3. Baby (S. Hartman) 2.44.1 172.1, 2.
Ben. Toto winn 4.40, pl 1.70, 2.90, Matchlets, 3. Otheüo Hinda. Wlnn. 2,40.'
250, kopp 17.80, trio 226.40.
GELSENKIRCHENPRIJS. 2040 m: pL 1,40, 1,60, 2,50, kopp. 6,—, trio
70.40. Niet gestart: Manon.
1. Mare Anthony UJ. DuivenvoorKITZBUHELPRUS 2000 m: 1.
den) 2.49.6, 1.23.1,2. Macky, 3. Miltiades. Toto winn 4.40, pl 2.00,1.60, Rane Füght (W. Duivenvoorden)
513 176.0, 2. Riemke Uithuizen, 3.
kopp 6.80.
HERFST-PRUS. 3e afdeßng, 2000 Peter Kid. Wlnn. 2,50, pl. 2,00,1,80,
kopp. 9,50.
m: 1. Salines Gold (F. Vandeuren)
Totaalomzet: 485730,00.-.
2.1.25, 2. Amber Boris, 3. Bearty.

PAARDE
KOERSEN

Duindigt (zaterdag)

maandag 6 november 1978

Verzekeringen, hypotheken, geldzaken

Zaken en transacties

Onroerend gqed en woonruimte

Inkooo.

verkooo

exploitatie

TELEFOONBEANTWOORDER

Vanaf dinsdag 7 november a.s.
is er een nieuwe mogeli|kheid
voor uw bedrijfsgerichte adver
tentie:
De wekelijkse service van DE

Telef. met wereld-afstandsbediening
SPEELAUTOMATEN.
te huur aangeboden
020-173625. Sloterkade 20. D23 (nog nieuw), van f 2550 voor
T.k.a. goedlopende DAMES- M450. Telef . 020 257671. D23
m. vr. opg. in A'dam
te Haarlem, fiscale FABRIKANT/EXPORTEUR
W.B.V. „Boen Haard". Te Kamers
en Haarlem v.a. f 175 p.m. BOETIEK
omzet f 250.000. Vr.pr., good van gouden en zilveren sierahuur voor leden welke voldoen
020-456361.
Dl6 will, invent. en voorraad
aan de regeling woningtoewij- BuroEPPINK.
den zoekt contacten en opzing van de Gem. Dienst Her- T.h. te ECK EN WIEL, nabij f 75.000. Telef. 079-314766 of drachten van Nederlandse firhuisvesting: Westerkade (Cen- Ameronaen, eengezinswoning, 071-143955.
BZ3 ma's, levert óok ivoren sieratrum) VR. 1 kam.; f 50.65. met 3 sf.kam., vrije vestiging. 30.000 verbeterde Holl. DAK- den en jade. Contact- en cor(geen urg. vereist). Schoort- Hr. f 565, ind. c.v. Inl. telef. PANNEN, plus brandkast en respondentieadres is als volgt:
Dl 6 partij badding en vloerhout. P.0.-box 440, Bangkok, Thaistraat (Nw.dam), 134"-',..4 010-774436.
kam.. / 398,30. Het Laagt Per direct of 1-12, div. kam., Teief. 020-92Ö617, na 18 uur land;
D23
(BuiksLmr.), (boven 60 ir. .of kook gel., ook zold., comm. na 929916/351274.
DZS Aan Scheveningse Boulevard,
ura. MB). 61hs, 2 kam., sl., gem. erk. AMSTEL kant. T.h. bedrijfs/OPSLAGRUIM- uniek zee-appartement, b.v.
/ 402,86.
Statenjachtstraat 020-§08916.
£16
plm. 600 m2, nabij Uturv als PRIVE-SOCIETEITSRUIM(Banne), (bov. 60 jr.), 744 10e Aangeb. in ZUID, ongem., TE,
c.v., krachtstroom, lift TE, t.h.a. met direct zeezicht.
nel,
verd.. 2 kam., f 407,70. vrije etage. gr. kam., open enz. v.v.
n.o.t.k. Telef. 020- Zeer luxueus en sfeervol ingePr.
Nieuwbouw: Zoutkeetsgracht keuk., douche, w.c.. c.v., 240102 of 02292-3016.
D23 richt, ligbad, telef., kl.tv., ga2
108
5e
(Zeeh.brt.)
verd.;
p.m. Inl. gem. erk. kant.
rage. Br. D23-113044 bur. blad
f
800
uw
kantoormeubelen
Voor
al
kam., f 291.40 met in div. c.v. Amstel. 020-921002.
Cl6 en brandkasten, uit voorraad, A'dam.
D23
Gerenoveerde woningen, uit- Medewerker Foster Parents
GAWALO diploma's.
Aangeb.
ZUPA
gunstige
prijzen.
tegen
urgenleden
met
sluitend voor
D23
Oostzaanstraat Ptan zoekt vrije betaalbare 8.V., Kadijksplein 1, pakhuis Telef. 01114-1807.
tiebewijs:
(Spaarnd.). (urg. MB), 87hs, 4 woonruimte in A'dam, even- 48, Amsterdam, telef. 020- T.o.a. DAMESKAPSALON m.
pers. Telef. 020- 267873/274510.
DZJ 3-kamerwoning op goed punt
kam., f 269.55 m. in div. c.v'. tueel voor 2
Gerard
Beentjes van
767676,
Vr.pr.
Amsterdam-Z.
t.k. Haar- in
Oostzaanstraat (Spaamd.) 91", maandag tot vrijdag
over
Wegens
compl.
tijdens lemmerdijk,
f 30.000. Zonder contanten
DAMESMODE4 kam., ƒ 282,15 met in div. kantooruren.
Cl6 ZAAK. Overname t 15.000. onnodig te reflecteren. Inl.:
c.v. Te huur in de Bijlmermeer,
maart,
half
Van
half
dec.
tot
voor leden, waarvan minim.
Huur f 360 p.m. Br. 023- Bemidd.bur. De Ruyter, telef.
ink. v 2 kam. 1 1900, voof 33 huis te huur. in centrum van 113024 bur. blad A'dam. D23 020-360035, na 18.00 uur 020D23
kam. f 2200, voor 4 kam. HAARLEM. Telef. 023-315101. Bedrukte
v.a. 271214.
Cl6 2.95 p.st. T-SHIRTS
Fabrikant
van
Sun
ZONf 2400 en voor 5 kam. f 2SOO)
Super
Bedrukte,
linnen
f
bruto per mnd. Hakfort; 2l INTER AGENCY biedt aan: en juten tassen v.a. f 2.25 NEBEDDEN en zonnehemels
2
Gerenstein,
?
f
x
kam.,
2.50
omg. Frederikspl.
kam., 460.50.
p.st., exd. 18% BTW. Atlantic zkt. verkooppunten door gekam., f 388,00. Huigenbos, 2 3, gebr. keuk., douche, telef., Art Studio, Dorpsstr. 60. Bab- heel Nederland, goede brochukam., f 487,25. Kleiburg. 3' gestoff., f 200. Zuid, zolder- berich. Telef. 08364-182 en res en winkelposters beschikkam., f 462,35. Kruitbera. 3 J kam., kl. keuk., ged. gem., 4€B.
023 baar. Jaap Verwer 8.V., Heerkam., f 473,80. Geinwijk ;4, vrije opg., f 200. Frederikspl.,
100 ex. if 1, ball- huoowaard. 02207-18872. D23
kam., f 516,75. Kratenbeek. 5 kam., 2.50 x 4, gest. of gem., AGENDA'S,
0,21,
a
incl. uw tekst. TE LEFOON BEANTWOOR
f
points
kam., f 615,60. Incl.'.-c.v. en gebr. keuk., douche, vr. opg., Embé. 070-997756.
D23 DER. Koop v.a. 1 575. Huur
4x5,
uitsluiserv.kost. Bezichtiging
f 250. Vondelstr., kam.,
1 20 p.m. Ook huurkoop
Nederlands
Briefkrt. gem., gebr. keuk., douche,
WERELDPRIMEUR v.a.
tend na oproepM!
Natebo BV, 020en
leasing.
het
internatiozonder hdno. worden niet meer voor werkend man, f 340. kalenders voor
D23
456456.
in behandeling genomen. Le- West, kam. 3 x 4.50, gest., naal jaar van het kind 1979, onexdusief.
Zeer
TELEFOONBEANTWOORgoed
den van Labor en arb.won. gebr. keuk., douche, t 350. gekend
Verkoop, huurkoop,
wonen dienen de exacte datum Centr., 2 k„ gr. balkon, tv, verkoopbaar. Inl. telef. 020- DERS.
D23 leasing. Fa. Van Huis, telef.
van het huurkontrakt te ver- gem., voor 1 heer. f 525. 279377/279309
D23
melden. Inschr. per briefkrt. Omg. Conc.geb.. kam. voor 2 HORECABEDRIJVEN gezocht 020 934208.
voor elke woning apart aan pers., gest. of gem., m. bal- in iedere omvang en soort. Pa- TELEF. BEANTWOORDERS
postbusno. 80060 onder ver- kon, vr. opg., gebr. keuk.. pieren en contanten aanwezig. v.a. / 375. Huurkoop, leasing,
melding van gezinssamenst. en douche, f 600. Overtoom, 2- Voor informatie: Bemidd.- en inruil. H F. Erb, 023-337418.
023
litino. Inschr. dienen' voor k.won., keuk., balkon, gest., Adviesbureau Nijmegen, telef.
woensdag 8 november vóór f 700. Zuid. 2-k.won., gr. 080-221504 of 085-614817. D23 TELEF. BEANTWOORDERS.
12.00uur binnen te zijn.
Cl keuk., douche, balkon, gest., HEISHI'S, de populaire hals- telef kiezers, verkooo. huur.
D23
f 700. Centr., luxe 1-k.app., kettingen uit schelp, koraal en T.R.5.8.V., 020-243320
FIRST-FLAT-SERVICE biedt gerenov.,
gem., 5x6, kitche- kokos. De grootste collectie, Plastic DRAAGTASSEN met
aan: kamers, etages en Hats.
douche, f 750. Centr., de scherpste prijzen. Geen le- iedere qewenste tekst bedrukt.
van t 175- tot f 2000 'p.m. nette,2-k.won.,
gr. keuk., gr. vering aan particulieren. Bel de Gijzen Papier, Maastricht, tegr..
Telef.
020-231469/
Damrak 57.
gem. of ged. gem., importeur: Mabuhay, Amster- lef. 043-627959.
D23
236589.
Cl badk., incl.
Zuid, 3-k.won
f 800
Bod gevr. op 50.000 kg VERF,
Halve WONING en zold.kam. gest., mod. keuk., douche. damseweg 456, Amstdveen,
023 lak, grondverf enz. Telef. 045f 3000 overn., men moet vold. f 850. Gracht, 2-k.won., kit- 020431436.
norm.
Telef.
Ass.
DZ3
a.d. gem.
020- chenette,
213563.
gest., LETSCHERT VASTGOED
douche,
.
,
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Overname

.

I
:

•
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Diemer-Krediet

[

i

j

lenen!

.

,

1e hyp. vanaf 8,2%
2e hyp. tot 30 jaar

is.D24g-

nen).

...

informa" en in halve
SS
aflossinleningen,
lage
e
H
°9
Moïêtóen
9en (12 tot 96 mnd.l. Overn.
dé lentna
AMBTENARENLENINGEN.
,ef

ie

Enigen/oorbeelden:
oc

*xvv\

/

w

t

Ti

\ JOOP;;;;;;;;;;;
106
48 X f 136
f yxa ..
60xM36
f 6000
60 x ƒ 168
f 7500
60 x ƒ 221
f 10.000
Andere bedragen en looptijden
mogelijk.
Fin.bur. Roxs
Off. erk. bemidd.kant.
Hooqstraat 111. Rotterdam

-

........

.

010-110076
.

.

.

—

—

.

024
—

IrJ riArlin/

te,huis

-

a"

middeling ambtsnaren. L.B.A.

Teief.o2o-997633/900916. D24

AUTOVERZ. kan goedkoper.
Bijv. f 10.000 W.A. f 231.80,
A.R. f 539.18. Netto premies.
Ass.kant. B.C. Verburg. Den

Haag. 070-280962/249783. D24
Zeer goedkope AUTOVERZ.
Laag ambten.tar. A. Croese,
020-909464. Termijnbet. mog.

D 24

elk GEWENST BEDRAG

ill

dag g6r66d

.

/2
Lop. leningen geen bezwaar

Personenauto's te koop gevraagd

f 12.500
f 17.500
f 22.500
f 50.000
f 100.000
BIJ

AUTOVERZEKERING, geldbesparend advies. Verzekerings-

D24
kant.tijdo299o 27»49.
Goedk.
met
AUTOVERZ
termijnbet. Siebenga B V..
02972-3233. Ook 's avonds. D24
GELD nodig? Via Financ.kant.

AmqtP
■ 'wfcwi

Tegen contante betaling tel ,
koop gevraagd recente AME- 'n

180xf 139.75, 240 xf 128.63. 360 x M 14.38
180 x f 195,65. 240 x f 180,08. 360 x f 160.13
180xf 251,55, 240 x f 231,53,360 xf 205.88
180 xf 559.00. 240 xf 514,50, 360 x f 457,50
180 x / 1118,00, 240 x f 1029.00. 360 x / 915,00
VERKOOP GEEN BOETE BIJ AFLOSSING
INFORMEER EENS VRIJBLIJVEND

=

RIKAANSE en Europese auto's. Telef. 020-820875/829452.
D2B
Gevraagd Camaro, Pontiac Ftrebird of Javelin met schade,
v.a. bj. 71. Telef. 076-710341.

*

=

=

=

Bel 03497-2444*

Nationaal Financierings Kantoor

Garage AMTAX.

N.F.K. 8.V., Oosteinde 99. Scherpenzeel IGId.).

Niet voor niets de grootste

D24

Geld van de Gelderse
ENIGE VOORBEELDEN

Persoonlijke leningen
f 1000
f 2500
f 3000
f 5000
f 7500

=

=

=

=

=

f 10.000
MOOOO
M 5.000
f 20 000
f 25 000

50
89
85
115
60xf 168

24 x f
36 x /
48x f
60 xf

=

=

=

-

=

60 x t 221
96xM64
60 x / 327
96 xf 318
96xf 396

Doorlopende pluskredieten
v.a. 0.85% rente per maand

,
I

1e hypotheken

'

—

Hypolening

|

;

,

075-161115,
Vloon,
privé
del, voor petit-Paris op 24 en
D23
02990-21660
25 maart '79, in EVENEMEN
TENHAL te Borne (O.). Inl. TELEF.BEANTWOORDERS te
van 10.00 tot 21.00 u.,' telef. koop, aut. nummerkiezers en

!

1

D23 alarmmelders. Fa. A. Hazelzet,
telef. 020-433698 of 0701000
Hoe bestaat het: f 95.
D23
501883.
BALLPOINTS met uw tekst,
keus uit 400 soorten. Ook v.a. MULTIPACK leverancier van:
relatiegeschenken. Vr. folder buttons, buttonmachines, butbij Ballpoint-reklame, Box 98, tononderdelen. Telef. 020D23
Vianen. 03473-5525.
D23 226923.

i

=

=

/

=

=

=

=

=

A'dam 020-763011

Overlijdensrisico meestal gedekt
Lopende leningen nemen wij over
Snelle afwerking
Vervroegde aflossingen mogelijk

Gelderse Disc.Mij B.V.
De ideaallening

I
'

•

.

i

'

6

Enkele voorbeelden

i

1?f.02991>27fe0.

;

'

voor iedereen: zelfstandigen en zij die in loondienst zi|n
waarbij u kosteloos geadviseerd wordt om te komen tot
en TAXIFINANCIE- TELEFOONBEANTWOORhet inbouwen van eventuele lopende kredieten
RINGEN. Bel nu Midden-Ne- DERS verk.. huur en leasing. Postkrediet is gespecialiseerd in alle vormen van geldlenen. O.a.
een lagere maandelijkse aflossing
derland Wilnis, telef. 02979 Ameco. telef. 085-212282/ voor auto's, boten, caravans en woningverbetering. Verder
D23 continu-kredieten en alle 2e hypotheekvormen. Nieuw is het
022 212594.
een blanco krediet van maximaal f 50.000
1383/4873.
(veel) geld
afhankelijk van uw inkomnen
Vinyl- en CHROOMSTICKERS, SPANJE. Costa Blanca. Villa's Ruimte krediet, dat u de mogelijkheid biedt altijd
een relatie, die ook na het afstuiten
reeds v.a. f 85 per 1000. Print vanaf / 38.850. 077-19873. achter de hand te hebben. Neemt u b.v. f 20.000 op. dan be
van het contract blijft voortduren
per maand. U kunt ons ook bellen,
Point. telef. 020-238686. D23 1.1.1.. Antw.nr. 23, Venlo. D23 taalt u het eerste jaar f 188
wilt
weten.
wanneer
u
maar
iets
alleen
Vanaf dinsdag 7 november a.s. FIORUCCI spijkerbroeken, pr.
Winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte
HET IS NOOIT TE LAAT OM POSTKREDIET TE BELLEN
is er een nieuwe mogelijkheid rest. f 10. UFÓ corduroy broeMAANDELIJKSE AFLOSSING
KREDIETBEDRAG
(tot 9 uur 's avonds!
te huur aangeboden
t 5000
voor uw bedrijfsgerichte adver- ken.' pr. rest. / 10. Lutmastr.
48 xf 136
C23
tentie:
173.020 642525.
f 8500
60 x / 189
Te huur aangeboden CAFÈ-bd Ter overname WINKEL in de De wekelijkse service van DE T.k. aan Belgisch-Nederlandse
x/ 312
16.000
f
72
iart in Breda, geheel nieuwe in- Jordaan, na 19.00 u. 020- FINANCIELE TELEGRAAF
f 20.000
HÖTEL-CAFE-REST.
84
x / 348
grens
DI6A
ventans. met op de 1e verdOe1 164880.
t 25.000
Geen papieren nodig. Telef.
96 x f 396
KANping ruime bovenwon.- eri Op j.h.a. nieuw, vrijst.
:
C23
f 35.000
09-3214656537.
96 x / 548
de 2e verd. 5 kamers. Overna TOORGEBOUW te Nijkerk.
Uiteraard zijn er vele andere mogelijkheden
tot
AGENTEN gevr. voor verkoop
me goodwill en inventaris Netto 1740 2. Voorz. van
5240 AA Rosmalen, Postbus 30, President Rooseveltlaan 13
afgestemd op uw positie
modebijoutemet
displays
van
Bel voor inlichtingen
ma. t/m vr. 8.30-21.00, zat. tot 17.00 uur
ervaren,
Kantooruren
f 60.000. Br. CI6A-37870 bur. cv zonw., akoest. plaf., TL,
hebben
dat het via Brofinca ideaal lenen is. Zij
Velen
8.V.,
Eerv
rieën. Mikro Bijou
020-5853320 of 5852284
024 maakten kennis met onze verregaande service, wettelijke tarieCI6A 4 pantry's. Op 3000
grond,
bl. A'dam.
Rotterdam.
Tedrachtsweq
74,
ven en kosteloze behandeling. Belt of schri|ft u eens!
C23
Aangeb. droge KELDERRUIM eigen parkeerterr Op enkele.
lef. 010-333003.
TE voor opslag etc.', 80 tot min. v.d. snelw. A foort-ZwolHH. HANDELAREN en marktvan plastic en katoen
Inl.
15Ö 2. 1 300 p.m.; omg. le. Huurpr. f 115 p.m2/p.j.
Nu allernieuwste mokooplui.
DI6A
mooiste
en
De
goedkoopste,
telef.
03494-2360.
Scheldestr. Telef. 020-177629.
PERS. LENINGEN MET KWIJTSCH. BIJ OVERLIJDEN
verpakt in mooie
debroches
coll.
Rollen
in
pakpap.
CI6A f.h.a. 420
36 x/ 165 of 60 x / 110
droge OPSLAG- grootste
5000
f
stuks,
a
50
verkoopdisplays
als
do
draagdezelfde kleuren
48 x / 217 of 60 x f 184
-20 x 1000 2 BEDRIJFRUIMTE RUIMTE, bereikb. met alle ver- tassen. Leen Verpakkingen, f 169. Mikron Bijou 8.V.. Een- f 8000
60 x 213 of 72 x / 199
voer. Krachtstroom en telef. Eemnes (bij Laren N.-H.), drachtsweg 74, Rotterdam. Te- f 10.000
Lh of t.k. Telef. 020430668.
x f 294 of 84 x f 264
72
5
000
M
DI6A aanw. Telef. 02503-17301.
C
23
lef.
025
010-333003.
02153-11506.
72
x / 351 of 84 xf 315
18
000
f
T.k.a. als SNACKBAR inge- T.h. gevr. stuk GROND, in f 23 000
84
x f 399 of 96 x f 360
Onroerend goed en
richte stacaravan voorzien van: Amsterdam. Telef. 020-824603
GEEN BIJKOMENDE KOSTEN-GEVOLMACHTIGD
C
23
3 pans friteuse-aardgas, koelvi- na 18 00 uur.
te huur gevraagd
trine, rlrie koelkasten, diep- HH. handel. Goede handelsdiepvrieskist. roller- voorziening voor Sinterklaas,
vrieskast,
RENTE V.A. BV4 %-GEEN AFSLUITPROVISIE
voor
of
1
T.h. gevr. WOONR,
afzuiginstallatie.
toast
en
Geen plm. 150 AUTOBANEN, merk
businessman,
Dag. van 9.00-20.30 u., z'dags tot 12 00 u. Of schrijf naar Post2 pers. in A'dam. Telef. 020 English
Prijs n.o.t.k. Te- Faller, tegen redelijke pri|S, niet
Cl 7 moved to Holland, urgently standplaats.
bus 80064, Jan v. Galenstr. 311, A'dam of Postbus 128, Spit705200 of 010-266345.
na
18.00
uur
020lef.
02206-3063.
m qedeelten. Telef.
D24
taalstr. 53. Zutphen.
C23 7348i3.
C23
NOORD HOLLANDS ASSURANTIEKANTOOR B.V.
„
020 263955 office
Tekoop
KRUGERSTRAAT 26, 1091 LG AMSTERDAM
Geopend 9 30-17.00 uur, donderdag tot 21.00 uur
howsonly.
D.m. 020-266888. na 18 u.
Buro Sannv heeft voor al uw
iu»*
1"—. • a 1
2e hypoth. tot 100% van de verkoopprijs van uw woning. BinHeer vf.
9,^ -v
woonruimte nette huurders
nen
2 dagen geregeld. Geen notaris- en taxatiekosten en geen
(KOSTELOOS voor u). Telef. voor opvoer en opslag van lichte goederen, zoals dossiers, ad
&
C
afsluitkosten. Aflossing f 13.65 p.m. per f 1000 (10 jr.l. f 11.17
kant. 020-921002.
ki'
020-231469/236589/110759.
ministratie en archief, b.v. van kelder naar bovenverdieoino
p.m. per f 1000 (15 jr.). / 10 p.r*. per f 1000 (20 jr.>. Bel 02263Darne vr. gr. kam.. keukentje,
017 Kettingmodel, bevat 18 bakken. 80 x 20 x 20 cm, geh. demonta2893*. Geopend van 09.00-21.00 uur. FRISIA 8.V., Aardebaan
AMSTEL k
D24
Pas als een huurder de Budget bel. Uit te breiden of te veranderen. Pr. f 5000. Telef. 013
te Opmeer, lid N.V.F.
44
CI7
7
c
020-921002.
test doorstaan heeft, achten 670220.
a.s.
is
er
een
nieuwe
7
mogelijkheid
Vanaf
november
dinsdag
Juffr. vr. nette kam., kookgel.,
goed genoeg voor uw Te koop
voor uw bedri|fsgerichte advertentie:
liefst zotd., tot f 300 p.m. AM- et3q e f| at of app. Bel: 020De wekeli|kse service van DE FIN ANCIELE TELEGRAAF
STELkant. 020 921002.
Cl
Keizersgracht 353
(markt!.
Pand
invent.
dir.
te
compl.
van
Uden
met
LERAAR, 28 jr., z. 3-/4Lopende leningen nemen wij over, kijk en vergelijk
werkende J.MAN zkt. Centrum
C23 Netto vanaf mnd
48, 60, 80, 96,180,240.360
kam.etage, ongemeub., tot kam
opg jn A'dam. aanv. Pr. f 395.000, v.O.n. Telef. 04132 63746/64824.
vr
Concengeb ). Buro F noink. 020473039. Dl
f 900 (omg
M3O,
5000
f
111. 88. 80,000.000,000
Bel voor inlichtingen 020-5853320 of 5852284
met
000
f 255,213, 188, 151. 122, 112. 101
Kantoor?uid. 020 731710.
D24
SIKH zoekt betaalbare Een uitgekiend relatiegeschenk. Oók voor üw cliënten. Verkrijg- fƒ 10
f 379, 316, 245, 222, 180, 165, 151
15 000
Heer (ler.), vr. 2-kam.verd.jtot woonruimte voor alleenstaande
020ZAK,
UIT
EIGEN
DIEF
BEL
16
GEEN
in
bedri|f
kleuren,
voorzien
van
de
naam
van
uw
WEES
VOOR
CENT
506,
422,
327,
297,
232,
211,
diverse
186
in
f 20.000
f
/ 750 p.m. AMSTEL kant. 020
samenwonende jongeren. baar
hoeft u het niet te laten, die is f 25 000
f 643, 539, 419, 382, 289, 262, 233 443507 EN VERGELIJK.
;
;
£17 Bel tetef. 020 231390.
Dl goudstempeling. Voor de prijs 100
921002.'
(minimale
ordergrootte)
stuks
Enkele
voorbeelden:
f
f 770, 645, 501.456, 336, 303, 268 Het zou weieens vele duizenden malen het bedrag van één teleerg
laag.
30.000
Echtp., z.k„ vr. 2 a 3 kam. LETO Woonsector Ned., erk. slechts / 1,75 per stuk en bij 500 stuks voor maar f 1.20 per
adviseurs
en bemiddelen voor 8 mi|on. Ie foontje kunnen schelen.
Wij zijn onafhankelijke
plus keuken, tot 1700 p.m.
A'dam. Herhuisvesting, stuk. Be!
meteen met Uitgeverij van Keulen, Den Haag. hypotheek vanaf 8.3%.
renov.).
(evt.
AMSTEL kant_ vraa gt met spoed voor zijn se- 070 632952.
C23
-020-921002. •
(•j euzoi goselect. cliënten: ka
Dame vr. 2 kam., keuk., tot mers, etages, flats, woningen,
2e hypotheken 120/3GO mnd., tot 120% executiewaarde, ingeIntermediair voor alle geldleningen
/
C24
500p.rp. AMSTfL kant. 020- ongemeub.. gemeub., ge Nü kan het nog. Verras uw relaties met een Old-Timer autoka- bouwd continuatiesyst., géén notaris-, taxatiekosten of afsluit- ALLES VOLGENS TARIEVEN KONSUMENTENBQND
Cl 7 stoff., in de prijs van f 500 tot lender in kleur, voorzien van uw firmanaam. Een jaar lang deu provisie.
921002.
1 1500. Vlotte afhandeling ver- naam van uw bedrijf onder de aandacht van uw cliënten voor
ROTTERDAM. 010 860733, EINDHOVEN 040-118913
UTRECHT 030 615656
i.b.v. zekerd. Zonder kosten voor u. de prijs van één advertentie. Minimum afname 100 exemplaren.
WOONRUIMTE, .
tot 18.00 uur Inl.: Paletstraat 7 (bq de Enkele prijzen: bij een afname van 100 stuks slechts f 3.45 per
urabew. Telef.
uur geld. V.a. f 5000 t/m ƒ 250.000.
Nu gebeld in
020-229804. - na .18.30 uur Daml of 222188. telef. 020_ stuk en 250 stuks slechts A 3,l2perstuk.
2e en 3e hypotheken. Snelle
le,
voor
ook
257655
._H_Z
C23
Cl 71.
836472.
Bel nü Uitgeverij van Keulen. Den Haag. 070-632952'.
Bemkjdeling^ibajSA/^

Horeca-

04192-9119*, 20 lijnen

Postkrediet

„Van Bedrijf
Bedrijf"

m

m2

_

m

.

Draagtassen

020-351905/350399

m2

m

Als het om geld gaat
dan geldt alleen

«=

Brofinca
A'dam 020-838301
Zutphen 05750-10665

»

/

=

I

=

=

woonruimte

=

,

1e en 2e hypotheken

020-351905/350399

Toi&ciï'S-Z.K

Af

Cl 7

T

Huisbezitter!

I.

binnenlift

"

017

Van Bedrijf tot Bedrijf

'

:

7

Amsterdam, 020-236108/237066

café-bar-woonhuis

7

Planmasters

firmanaam

.....

)

s

i

7

'

Rob Bruin B.V.

•

Cl 7

Uniek, géén kosten

90 minuten-krediet

r

Fabrieksprijzen

Woningruil

i

Persoonlijke leningen

f 6500
f 9500
f 17.000

25.000
f 40.000

_______________

'

/

Onderhoud

'

4

.-

f
f
f
f

|.

Camping-terreinen aan de
Cöte d'Azur en Costa Blanca

1

M 1 "a

ser^ce

i

150, 48 x /
96 x / 156,60 x / 216,48 x /
96 x/ 271,60 x/ 379, 48 x/
96 x f 396, 60 x / 553,48 x /
96 x/ 640, 60 x/ 891, 48 x/
60

x

/

25.000
40.000
80.000
100.000

96 xf 396, 120 x/
96 xf 640.120 xf
96*/ 1280, 120x/
96 x f 1598, 120 x f

Doorlopende kredieten

Gratis thuisgebracht.

Agenturen en vertegenwoordigingen

Vanaf dinsdag 1 november a.s! is er een nieuwe mogelijkheid
178 voor uw bedrijfsgerichte advertentie:
255 De wekelijkse service van DE FINANCIELE
450
658
1064
Bel voor inlichtingen 020-5853320 of 5852284

TELEGRAAF^

Motorhomes en pleziervaartuigen

Van Bedrijf tot Bedrijf

)

.

j

Zonder kosten adviseren wij u om te komen tot overname van
uw lopende kredieten. Doe als velen voor u. stap over en pleeg
overleg vóór een lagere maandelijkse aflossing.

I

ZONNEHEMELS. ZONNEBANKEN
Aangeb., HAARLEM, vrij huis Kamers/etages (kosten na sla10 UV-A buizen, met speciale reflectoren.
Wolff,
Systeem
slaapk.,
erkend
ZUID,
met
Bureau
2.
gevr. woning
gen).
van
een zeer bekend merk, rechtstreeks ingekocht.
3
containers
•
'
Haarlemmermeer of bollen- door gem. A'dam, 020-731710.
DlB Volledige fabrieksgarantie.
streek. Br. ClB-36666.bur. bl.
Hemels, incl. elektrische lift: t 1750. Banken: f 1450.
A'dam; '
ClB
Prijzen: per stuk en excl. 18% BTW. Afhalen zolang de voor
en reparaties raad strekt.
ASAHI SPORTS
woning in Alkmaar of Haarlem.
Overtoom 346. A'dam. Telef. 020-127373'
Weiver 81, Westzaan. Telef. 075-285010
HAARD, geiser vuil of defect.
.
Bel Zuid, hij komt direct. Erk. Vanaf dinsdag 7 november a.s. is er een nieuwe mogelijkheid
Woonschepen,
gasspec. 020-714312/720901.
uw bedri(fsgerichte advertentie:
D22 voor
De wekelijkse service van DE FINANCIELE TELEGRAAF
GEVRAAGD woonarken .t.k. SCHILDER-, wit- en behang
Hans Kok B.V. Weesp. heeft werk, zeer billijk. Telef. 020veel vraag naar goede yvoonar 824232.
022
ken, met of zonder ligplaats en g esl0| uw
puincontaiBel voor inlichtingen 020-5853320 of 5852284
kan de verkoop van uw ark
DE WITBAK leer sne
snel an probleemloos verzor |e
Te)ef 020-720232,
20u. 721044.
D22
.02
1cf.02940-10606.;
AAN|NEMERSBEDRUF zoekt
korie termijn groteen kleine met vergunning. Zowel met infrastructuur en operationeel als
CORRECTIES en/of vervaipr- op
Gespec. in het op- niet-operationeel. Volledige Nederlandse begeleiding bij opzet
opdrachten.
ders worden onder voorbeter plaatse mogelijk.
houd geaccepteerd en uitge knappen van oude woningen.
023
\ui jo G International Sarohatistr. 23 A'dam 020-258507 .
C Telef. 020-768688.
■•nmni

Stap-over krediet

#

348
557
1113

Van Bedrijf tot Bedrijf
Kantoor- en winkelbenodigdheden
het van buiten niet zeg- 350 m 2 showroom met
directiemeubilair,

1392 Je zou
gen! PRINSENGRACHT 312,

Wolters, meer dan 50 jaar
Heeft u reeds een doorlopend krediet? Verhoging hiervan is héééééééél bekend voor kozonder problemen mogelijk. Afhankelijk van uw inkomen.
pieermachines, kopieerpapier,
schrijf-, tel- en rekenmachines,
enz. Telef. 020-236514/247733.

Bel 03499-1610
Fin.kant. A. Duijst

3752 AJ Spakenburg. Spuistraat 12 (ook na 18 u. te bereiken)
Lid Ned. Ver. van Financieringsadviseurs

toor- en

tinemeubelen.

kankanGunstige

prijzen. Levering uit voorraad,
Afhaalkorting 5%. ZUPA 8.V.,
Kadi|ksplein 1, pakhuis 48,

Amsterdam, telef. 020-267873/
026
D26 274510.
voor
T.k. Agfa FOTOKOPIEERAP- BEWIJSNUMMERS
PARAAT, f 1250. Van der Speurders en Regelspeurders

r>*\s
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Autobedrijf
Centuur

...

..

..

LPG

BMW 7331, '78

di

Kies voor

zekerheid

AUTOMOBIELBEDRIJF

Albers

Klompweg 4-5, Nigtevecht
20 MIN. VAN A'DAM
TELEF. 02945-1328/3622
INRUIL,

FINANC..3MND.
GAR.

ANWBGEKEURD

King Cars;
Naarden!

GROTE KEUS. VOORAF.'
ANWB GEKEURD MET
BOVAG-GAR. BEWIJS''

INRUIL. FINANCIERING!'

Ook grote keusin nieuwe en
gebruikte
Amerikanen! ■»

Peugeot 604 SL, autom.. '76,
f 15.750
metall. bruin
Alfetta GT 1800, '75, metall.
:
f 9750
groen
BMW 1502, '77. zandbeige.
f 11.500
LPG-install
BMW 525, 75, metall. blauw. Zeer scherp geprijsd door
f 12.500 rechtstreekse import uit de
LPG-install
.
SL,
604
'76
f 15.250 U.S.A.!
Peugeot
Renault 16 TX. dec. 75. goud
0.a.:
f 7600
metall.. LPG
Monza
2
2
Renault 12 TL Stationcar, '77, CHEVROLET
Coupé, CHEVROLET
/ 9750 Sport
rood. LPG
Renault 16 TL, '75, metall. Malibu Wagon. CHEVROLET
f 6750 Malibu Sedan. Malibu Classic.
groen, LPG
16
Renault TL. 76, geel. f 7250 9-cil. aut.. rem- en stuurbekr.,
Renault 16 TX, 74, wit . I 6250 aircond. etc.
Toyota Carina de Luxe. nov. OLDSMOBILE Cutlass Saloon
/ 7750 en diesel.
'76, geel.:
Peugeot 504 GLD, 2300. dec.
0.a.:
f 13.500
76. geel
Ambassador
Stat.car
Peugeot 504 L, dec. '76, wit, AMC
•:
/ 9400 '74.
LPG
Skylark
BUICK
1977.
Peugeot 304 GLD Break, 77, CHEVROLET Nova. 8-cil. aut.
f 9500
ivoor
aut.
Peugeot 304 GL Stationcar, CHEVROLET Camaro
Concours,
Nova
CHEVROLET
f 8950
76. metall. blauw
Opel 2100 diesel, 75 ...f 5250 Hatchback, CHEVROLET Caprice Classic 1976.
INRUILERS:
CHEVROLET Camaro aut. 78.
Peugeot 204 D Bestel, 74
LPG.
f 1950 MERCURY CougarXß7.
Monarch Ghia, 8MERCURY
Break,
1220
Club
74/
GS
2500
1977.
Datsun Cherry 100A, nov. '72 . cil. aut.. 23.000 km,..RegencV",
f 1600 OLDSMOBILE 98
1976.
Peuqeot 204 Break diesel, dec. LPG, 8-cil. aut., Custom
Crui73 TT
t 2500 OLDSMOBILE
D2BA serl 15.000mis. 1977.
PLYMOUTH Volare Premiere
RENAULT 14, laat 77, geheel Stat.car (nov. '771, PLYnog nieuwe 5-deurs auto!! MOUTH Volare Premiet 77.
Slechts 10.000 km gebruikt, PLYMOUTH VALIANT Broug
mooi.
Prijs ham 1976.
onberispelijk
f 9800. Telef. 070-550263.
PONTAIC Grand Le Mans aut.,
PONTIAC FIREBIRD
Corina,
LPG,
bj.
'73.
TOYOTA
T.k.
aut.,
1977.
Esprit
banden,
vr.pr.
nwe.
4-drs..
f 2250. Telef. 02990-23485.

Nieuw

..

+

Occasion

.

....

r

C2BA

Spruit Assurantiën, Ranon- worden uitsluitend op aan- T.k. TOYOTA Corolla, bi. '74.
kelstr. 10. Lisse. Telef. 02521- vraag en tegen betaling gele- als 2e auto gebruikt. Vr.pr.
C26 verd.
C t 2860. Telef. 02990-23485.
-13968 of 12997
'

"

.

Directie-assistent.

-

1

-

Autokalender als relatiegeschenk

028
INKOOP elk merk auto vanaf
'73. Telef. 020-181610.
D2B
Gevr. MERCEDES dies.. bj.'69.
'70of 71. Telef. 020-767330.
C2B

automobielen, die allo vooraf uit kunt geven voor het merk
gekeurd zijn en worden ver- van uw keuze.
kocht met 3 mnd. garantie of UW TWEEDE AUTO KRANT
woensdag bij De Tele10.000 km op onderdelen en elke
arbeidsloon. Financiering 6 tot graaf/De Courant Nieuws van
D2BA
60 mnd., binnen enkele uren de Dag.
geregeld door geheel Nederland. Amtax Automobielbedrijf, . Rozengracht 191-193,
Amsterdam, telef. 020-222169.
Ford Taunus 1600 de Luxe.
76, 4-deurs, kl. bruin, als nw.,
/
7750. Fiat 127 Special, '77, NU BIJ ONS MET 6 MND. OF
1e eig., met 3e deur, / 6350. 20.000 KM SCHRIFT. GARAN
Datsun Cherry 1000 de Luxe. TIE OP ARBEIDSLOON EN
'77, kl. rood met radio, I 8450. ONDERDELEN.
FINANCIEAustin Allegro 1300 Super, '76. RING VOOR lEDEREEN MET
Ie eig., kans, f 4250. Chrysler f 100 AANBETALING. REST
Simca 1307 GLS, Ie eig., 77, OVER
12. 24 OF 36 MND.
5-deurs, pak mee. f 9450. Ford TERMIJNEN. LANGE PROEFTaunus 1600 de Luxe, '76. Ie RIT TOEGESTAAN. HOGE INeig., zeer mooi, 1 7450. BMW RUIL.
320 de Luxe, 77, 1e eig., met AMC Matador, 75
f 4650
radio, als nieuw, f 16.950. VW Audi 100 LS, '73
/ 1850
77,
van
koopje
Golf de Luxe.
72
f 2350
2002,
BMW
de week, f 7960. Chevrolet Ca- Citroen GS Club, 74
/
maro LT, met autom., radio/ Citroen GS Club. 75
f 2950
cassette, silv. colour, vinyl top, DAF 55, 73
/ 1550
deze auto is splinternieuw, t. Datsun 120 A Cherry Cotipé.
79, bij ons te koop met zeer 75
f ®50
Datsun Fll Fiat 124 Sport Coupé, '72
aantr. korting.
1>...
Combi de Luxe. 77, 1e eig..
f 2350
dit autootje is splinternw., Fiat 127, 74
f 1950
f 8450. Datsun 120 A Coupé. Fiat 128
/ 1850
SL.'73
en
3e
'77, kl. rood met radio
/
1500, 72
1950
Capri
zeldzaam zo mooi, escort
deur,
'76
4450
f
1.3.
I 9450. Opel Ascona 1600 Su Escort Car., 75
f 2850
per de Luxe, 4-deurs, 1e eig., Taunus 1300 L. 72
f 1050
f 11.500. Datsun 1000 de Luxe Taunus 1600
'74. f 1950
Bestel.
Fll, 77. silv. colour. Ie eig., Mazda 1000, '74
f 2050
zien is kopen, f 8750. BMW Opel Rekord 11, 1700, '75 f 3450
2002 de Luxe, '76, deze auto is Opel Rek. Carav., gas. 72
/ 1250
voorzien van gasinstall.. van
binnen en buiten als nieuw, Peugeot 504, '73
f 2150
f 9950. BMW 525 de Luxe 76. Renault 5
/
74
2350
metaalbruin met radio/cas- Renault 16TL.
M950
TL. 74
zeldzaam
mooi. Simca 10001. schade. 73 f 600
sette.
f 15.750. Ford Granada 2.3 de Simca Rallye I, '73
f 1450
Luxe, '76. 1e eig., radio/cas- Simca Rallye I, 74
f 1950
sette. autom., gasinstall., 4 Simca 1100LS. 75 ..../2150
deurs, zeer mooi. f 9950. VW Simca 1301 Spec., 74.. f 1250
Passat S. 5-deurs, 77, f 9950. Toyota Carina ST, 75 f 3550
Toyota 30. '77, splinternieuw, Toyota Corolla 30, 76 f 5250
f 7950. VW Buggy Sprinter, VW Buggy
f 960
77, kleur zwart met spaakwie- VWK70.72
f 1150
len, als nieuw, kans, f 6250. VWK70.73
:f 1450
Peugeot 604 L autom., 77, VW Kever, 70
/ 250
goudbrons, nieuw, t 16.250. VW Kever 1300. '72..../ 1550
Opel Rekord 1700 de Luxe, 76, VW 1600 TL. 73
f 1450
1e eig., met pookschak., AUTOBEDRIJF
CENTUUR,
f 7950. Opel Kadett de Luxe, CEINTUURBAAN
250-252.
75, 1e eig., nieuwste model, A'DAM-Z, TUSSEN FERD.
zeer goed, f 6450. Simca BOLSTR. EN RUYSDAELKARallye, 75, VI. oranie, punt- DE. lEDERE DAG GEOP. 9.00gaaf, 1 3750. Citroen 2200 CX, 18.00 UUR. DONDERDAG
76, Ie eig., silver colour. AVOND KOOPAVOND TOT
f 9950. Renault 16 TL, 75. me- 21.00 UUR. ZATERDAG TOT
tall. groen, zeer goed onderh., 18.30 UUR. TELEF. 020
f 5950. Opel Rekord Caravan 796119.
D2BA
1700 de Luxe, 5-drs., metall.
blauw. 75, zeer mooi, f 6950.
Ford Taunus 1600 Super de
AMSTEL-AUTOGAS :
Luxe, '77. 1e eig., staalblauw,
Telef.
kans. f 10.950. Ford Granada
Dir. v. part.
2-ltr. de Luxe. 77, met vinyl
radio,
10.950.
1
Peugeot
dak,
204 Grand Luxe. 75, f 5750.
km.st. sl. 22.000
Citroen 2CV 6 Special, 78. al
b) kleur: zilvergr. met. m.
vierkante
koplampen,
met
velours int.
oranje, ( 4995. Dit alles vindt u blauw
alle ong. BMW-acc.
zeker bij Amtax, voor de betere c) v.v.
0.a.: aircond. en elektr. ram.
de
langs,
Kom
automobiel.
pr. n.o.t.k.
koffie staat klaar en gratis taxaTelef. 03494-4314
tie van uw oude automobiel.
D2BA
Amtax Automobielbedrijf, Ra
zengracht 191-193, Amster;
dam, 5 min. v.a. Centraal Station. Telef. 020-222169. Tot
D2BA
ziens bij Amtax.

Snel en goedkoop
Bel Smets Money Shop

,

Telef. 020-

...

U HEEFT MEER GELD IN HUIS DAN U DENKT
Gebruik het verschil tussen de hypotheek en de verkoopwaarde
van uw huis.
180x f 445
f 40.000
f 10.000 120 x f 137
180 x f 223
f 60 000 240 x 600
f 20.000
48 x MOB. f 5000 60 x Ml3 f 30.000
f 100.000 360 x f 878
180 x / 334
91. f 4000 =60
xf 177, f 7500 =60 x M66
ANDERE BEDRAGEN EN LOOPTIJDEN MOGELIJK
87./ 8000
24, 38, 60, 96, 120, 180, 240
LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ OVER
1 471. 331,220, 160. 134, 111, 100
f 703. 494, 326, 240. 202. 167, 150
M 5 000
f 933. 651.431,320.269.223,200
f2O 000
/
1167, 814, 539, 396. 337. 278, 250
f 25 000
Willemsparkweg 69, Postbus 53021
/ 1398,
977.645,480,404.334,294
f 30 000
ROTTERDAM, 010-328155
1861,
1303.857,
640,
445,
392
539.
f
f 40.000
Bree 23, Postbus 5644
t/m 96 maanden persoonli|ke leningen
AMERSFOORT, 033 30364
t/m 120 maanden pleziervaartuigen, caravans, motorhomes
J. v. Oldenbarneveldtlaan 40, Postbus 309
vanaf 120 maanden krediethypotheek
Hogere bedragen op aanvraag
=

~

Kantooruren van 830 tot 21.00 uur, zaterdags tot 12 uur

GELDLENINGEN, voor elk
doel, snelle service, geen kosten, intermediair. Even bellen:
t
Aflossing 2,2.5 of 3% per maand, inclusief rente
ureaiei
020-843699/848933, ook -s
Financierringskant.
Weteringschans 122, A'dam avonds.
Co- Diverse mogelijkheden, zoals lineair, annuïteit met levensverzeLouise
de
Lid Ned. Ver. Fin. Adviseurs Jansen,
D24 lionvstraat 2. Amsterdam. D24 kering of uitsluitend rentebetaling.
»»•

S.
°2S aAUTO
344079,
contant.

Personenauto's te koop aangeboden

rY)A

—

geld nodigt jw-a

non 001 CQA
UZU-ZO I OÖU

Automarkt

Enige voorbeelden:

Voor een goedk. AUTOVERZ
ook m. termijnbet. RoMuDi,
020-904142. 'sav. 02942-3024.

savondseninde weekends

D23 Gevraagd FABRIEKSRESTAN04189 1637.
winkelvoorraden. TeDeelnemers/standhouders met TEN en
W.
alle voork. evenementenhan- gen contante betaling.

6

Van Bedrijf tot Bedrijf.

-

-

6
6

=

=

-

6
6
'

6
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Telef. 020-156992*

+

Bel nu Postkrediet
voor een lening

Dl6 045-310025.

•

Machines

Gerth J. van der Kamp

vraagt te koop diverse (hore- Aang, HCR-DIPLOMA'S, cencalbedrijven, zoals bars, dis- trum land. Telef. 08380-31288,
co's. snackbars, coffeeshops 19 00-9 30 u.
023
etc., voor serieuze en kapitaalMKB,
gespec.
ACCOUNTANT
krachtige relaties. Wij bemidproblemen en adminidelen snel en diskreet, zonder In fiscale achterstand. Telef.
stratieve
kontrakten.
Bel
ons
langdurige
D23
geh. vrijblijv. voor inl., telef. 020-231753/220634.
D23 Aangeb. aandelenkap. van FI020-257655 of 222188.
Plastic SPUITGIETWERK tot NANCIERINGSMAATSCHAPMOOO
12 x 1
350 gram, spec. lange produk- PIJ met compensabel verlies.
=36 x/
5000.
2500
Br.
f
Benodiqd
f
kap.
ten en matrijzen, ook voot
Aantal maanden
zwaaihandjes naar Smit te Tuil, D23-113008bur. bl. A'dam. 023 / 10 000
Zaltbommel.
telef.
tegenover

'

Clc vou.

T.h. per 1 dec. voor 6 mnd.' GEMEUBILEERDE kamers met
ged. gemeub. halve WONING, ontbi|t en privé badkamer te
huur / 375, incl. gas. elekv.'
huur tussen Schiphol en AmBr. Cl6-37023 bur. bl. A'dam. . - sterdam, min. 1 mnd. max. 5
' ' Cl
3 mnd. Telef. 02968-3068. Dl 6
To let. 15 min. from Amsterdam C.S.. FAMILYHOUSE, T.h.a. voor meisje, gr., geZIT/SLAAPKAMER,
compl. furnished, with-c.v: f, meub.
opg., c.v., gebr. v.
2 or 3 years, pr. f 950 exd.'Te- ' geh. vrije
.Clk keuk. en badk., hr. 1 400 p.m.
Tetef. na 18 u. 020-768089. Cl6
T.h. 4-KAM.FLAT, Bijlmer;'
Een SPEURDER? Bel 020meub.,
ptan
stoff.,
met ovem.
C
tene.d. Na 19u. 020-999487:' ■' 805805.

rente v.a. 8,1%

_

6

Cl
f 800. 3-k.flat, gem., voor 1 of
Budget rent a flat moet beslist 2 heren, / 900 incl. Centr., 3vandaag verhuren KAMERS. k.won., luxe gem., m. alle
Retiefstr., 1 200. Oost. f 225. comf., f 1125. Zuid, zolderet.,
Noord; f 275. Rijnstr., / 305. 2 kam.. 65 m2, kitchenette,
Zuid. 1 225.. M H- Trompstr., douche, gerenov., gem., f 950
f 325.'Fr. v.. Mierisstr., f 340. ind. West, 2-k.won., luxe
Wilhelminastr!, f 350. Prof. gem., tuin, keuk., bad. f 975.
Tulpstf., ' / 350. Apollolaan, Gracht. 3-k.won., gem., telef.,
f 400. Willerosparkweg, f 400. voor 1 jr., f 1000 incl. Oud<
Hoofdweg, f 475;. B'velderi, Zuid, 3-k.won., gr. badk., c.v..
f 475. Willemsparkweg. / 525. gem., open keuk., kl.-tv, tee.v.a. etages en .flats, '.v.a. lef., voor 2 pers., voor lange
f 550. Bel: 020-731060. pf kóm termijn, f 1300 ind. En nog
langs: . Jan vele andere woonruimten. Inl.:
vrijblijvend
Cl
Luykenstr. 10 (nabij Rijksmu- 020-798218 en 734638.
seum). A'dam.
Cl
Budget rent a flat offers the
Aangeb. A'DAM-C, bij Stad.- widest selection in houses and
huis. voor heer, kl. gem. app:, flats. Please call: 020-731050.
f 450 p.m. atl-in. 020-265549.
We are really pleased to help
'

Van Bedrijf tot Bedrijf!

tophypotheken tot 130%

Snel

*

,

:

(Doorlopend) geld nodig?

..

.

en vertrouvvd geregeld va
Bel voor inlichtingen 020 5853320 of 5852284
C.M. SPAARGAREN, Hoofddorp, Wilsonstr. 185, telef.
(EVT. 10 JAAR VAST)
02503-15719, ook 's avonds. WIJ DOEN MEER DAN HYPOTHEEKBEMIDDELING ALLEEN
FINANCIELE TELEGRAAF
en gereedschappen
Ow bemiddelingsbureau voor BIJ ONS GRATIS BEGELEIDING TOT EN MET KOOPACTE
\/or» Rorlrïif
~VaII DcUIIJI
alle geldleningen, verzekerin- BIJ DE NOTARIS; DAARNA FISCALE NAZORG.
TRAPDEGEL,
D 24 DESGEWENST ANALYSE VOOR DE JUISTE HYPOTHEEK- Aangeboden
gen, onroerend goed.
RpHriif"
tnt
met motor. 32 x 42 cm, t 1500. Van maandag t/m \m|dag. van
IU l Dtrui'l
GELDLENINGEN voor elk doel, VORM.
Muftilith 1250. 1 2500. Korre* §.30 tot 21.00 uur kunt uuw
doorloopcredieten, hypotheken DIT ALLES ZONDER BEMIDDELINGSKOSTEN.
MïSSJ.,!
proefpers
50 70. 1 1500. In- SPEURDER opgeven. Teksten
020-5853320 of 58Ë2284
voor 13.00 uur m ons bezit
tot 130 pet. Algemeen Krediet
tertype C 4, f 12.000. SnijmaServicekantoor A. Zweep,
chine, hefboom Krousse 45 W. kunnen gewoonlijk ,de
/N
Thorn Prikkerstr. 35, A'dam,
HYPOTHEEK-MAKELAARS
cm. / 1250. Telef. 020-227358. daaropvolgende dag reeds
VAKKUNDIGHEID SINDS 1961
C27 worden geplaatt.
e?4
<*»****■
f
P. BORSTRAAT 23, A DAM WEST
Bel ons voor het gunstigste
Vanaf dinsdag 7 november a.s. is er een nieuwe mogeli|kheid
GOEDLOPENDE LENINGEN continu-krediet. Rente p.mnd.
voor uw bedrijfsgerichte advertentie:
geld in handen in V 4 dag
0,85%. Goedkoper kan nietl
De wekelijkse service van DE FINANCIELE TELEGRAAF
vt. 115.000
1127 p.m.
uieinei iMeuiei ,20
M7O p.m.
000
LID NBVA/NVF
intermediair, 020-991470
024
p.m.
f 25.000
f 212
024 f 30000 f 255 p.m. Meestal
Bel voor inlichtingen 020-5853320 of 5852284
binnen 3 uur accoord. ZeeuwTolofnnicrh
I tJIcIUI lloul
Voorschotbank, Middelte,ef - 0118028037
.
qeld

-

941956.

2ehyp.tot 120%

,a

Vanaf dinsdag 7 november a.s. is er een nieuwe mogetiikheid
voor uw bedrijfsgerichte advertentie:
De wekelijkse service van DE FINANCIELE TELEGRAAF

.

20

King Cars
Rijksweg, Naarden
Telef. 0215940041

21

telesport

Herfsttitel
tevens de leidersplaats kostte.
AMSTERDAM, maandag Allen Weerbaar en Deetos hielPKC dat in een zeer matig duel den elkaar in een goed en doelWesterkwartier naar de negende puntrijk duel bekwaam in evennederlaag in successie speelde 9- wicht: 11-11.
4, mag zich de korfbal herstkamRapiditas en Fortuna zorgen
pioen noemen. De Papendrechters danken dit resultaat mede voor de verrassingen. Het Zutaan landskampioen Luto. In de ' phense Rapiditas deed dit ten
hoofdstedelijke derby Blauw koste van Ons Eibernest, dat via
Wrt-Luto waren de rood-witten een 11-3 nederlaag vaster in de
duidelijk de betere ploeg. Blauw gevarenzone werd gedrukt.
Fortuna haalde in eigen huis
Wh werd dan ook volkomen verdiend via een 3-6 ruststand naar zeer fraai uit en drukte Archipel
een 6-9 nederlaag gespeeld, wat naar een kansloze. 10-6 neder-

Van onze korfbalmedewerker

,

voor

De Rhoon snelste
op de 5000 meter

PKC

laag. Voor debutant Fortuna de deze fraaie actie zou Boogers
derde zege op een Amsterdamse door Piet van der Boog tegen de
paal zijn gedrukt, wat derhalve
formatie.
Scheidsrechter Teun van Es de ongeldigheid van het doelmocht van geluk spreken dat een punt betekende. De zoveelste
zich bestolen voelende Allen negatieve ingreep van Van Es in
Weerbaar-aanhang hun teleur- dit treffen, waarin de ploegen elstelling slechts met woorden kaar steeds in evenwicht hielden
en uiteindelijk de buit deelden:
ontlaadde.
Allen Weerbaar voelde zich te- 11-11.
recht gepakt door Van Es, die 60 . Stand: PKC 8-12, harstkamptoen,
seconden voor tijd een door Luto 3-12, Blauw Wit 9-11, Deetos 9John Boogers in de korf gehen- 10, Fortuna 9-10, Rapkfitas 9-10, Algelde bal van Nico Snel, wat 12- ten Weerbaar 8-9, Archipel 9-9, Ons
11 zou betekenen, afkeurde. Bij Eibernest 9-5, Westerkwartier 9-0.

Atje Keulen-Deelstra

...snelle sprint..

AMSTERDAM, maandag
Op vrijwel alle Nederlandse kunstijsbanen is dit
weekeinde weer strijd geleverd op verschillende afstanden. Opvallend in de re«uitatenreeksen was wel dat
de kernploegleden, nog weinig tot geen afstand hebben
kunnen nemen van een flin-

door

-

CHARLES TAYLOR

ke groep regiorijders, waar'
bij overigens traditioneel
weer talloze geroutineerde
schaatsers zitten.
De meest belangrijke tijden waren: DEN HAAG:
Oudshoora 41.63 7.35.42 (op
-

.

Biljartteam prolongeert Europese titel

GRANDIOZET

wedstrijd gewonnen.
DEVENTER: Pasman 40.7
7.41.6,' Pol 41.1
7.31«8.
Scheperkamp (Jong Oranje),
-

•

Volleybalstunt

Vrijdagnacht
fronteerd.
'&loeg het Duitse vijftal
.Wirtz-Hose-WildförsterMüller-Siebert een plotselinge bres in al het optimisme,
vooral omdat Louis Haverman* in het libre in gewonnen positie toch nog moest
bulgen voor Wirtz en geschrokken had opgemerkt:
„Dit kan je de Europese titel
kosten".
Het
werd uiteindelijk echter wel
dé enige negatieve score.

Frankrijk (6-4), Oostenrijk
(8-2) en België (6-4) werden
door het A-team, grandioos
aangevoerd door Piet Vet en
Christ van der Smissen, zonder pardon opzijgezet
-Toen de Belgen zaterdag
zeer verrassend van Frankrijk verloren (onder anderen
verlies van Ceulemans en
Dielis contra Bitalis en Vierat) en Nederland-B de positieve lijn bleef doortrekken
Oostenrijk)
(8-2-zege
op
werd het aan kop van het
klassement zelfs een strijd
op leven en dood met vier
ploegen, ieder vier punten
rijk. België en de tweede nationale ploeg verloren in de

c

zelf!

De eindstand is (achtereenvolgens

aantal matchpunten, gewonnen en
verloren partijen):

I.Nederlanda
2. West-Duitsland
3. BelgiS
4. Nederlandb
5. Frankrijk
6. Oostenrijk

>

1. Nederland a
7 29-21
6 31-19
6 28-22
5 25-25
5 23-27
1 14-36

Deze maand

bohsakkoord
Van onze
Telesportredactie

AMSTERDAM, maandag
De Nederlandse halfzwaargewichtbokser Rudie Koopmans moet met
de huidige Europese titelhouder Aldo
Traversaro voor 14 november 1978
overeenstemming hebben bereikt
over een datum, waarop het titelgevecht tussen beiden gaat plaatsvinden. De kans bestaat dat er geen akkoord komt, omdat de Italiaan om
het wereldkampioenschap wil boksen. In dat geval zullen Koopmans
en de Spanjaard Avenamar Peralta,
die dit weekeinde van de Portugees
Cardoso won door opgave in de zevende ronde, elkaar in de ring ontmoeten.

vierde ronde echter terrein
Muhammad AS heeft ontkend
aan de Duitsers en Nederdat hij zijn titel tegen Mike Rossland-A. Louis Havermans mann, de wereldkampioen halfzette De Sutter in twee zwaar, zal verdedigen.'
De Venezolaan Gonzalez behield
beurten (serie van 500 in de
slotbeurt) opzij en nam dus zijn wereldtitel in het vlieggewicht.
Door opgave won hij van de Chileenwraak voor een dag daar- se
•

•

voor.

Piet Vet liet Corin in zes
beurten achter zich en zou
zelfs uiteindelijk het gehele
TEP-kampioenschap ongeslagen blijven. Zijn eindmoyenne van 41.66 bevestigde zijn topvorm.Deßerkhouter: „Speel ik internationaal,
dan ben ik driedubbel gemotiveerd. Ik zou me rot voelen
als ik, in teamverband, zou

uitdager Vargas.

Speculatie

zodoende Duitsland of Belgis te nek-

Als een stel geroutineerde

klassespelers werd in de
eerste wedstrijd van de Europa Cup voor landskampioenen de Poolse titelhouder de les gelezen met 4-15,

15-13,7-15,15-13 en 15-11.

Meer dan tevreden kon Ad

van der Velden, Nederlands
meest besproken volleyballer, vaststellen: ~Na die nederlaag in de eerste set viel
er een druk van ons af. We
konden toen, wat we hadden
algesproken, heerlijk vrij
gaan volleyballen. Gewoon
het publiek, dat ons steunde,

iets bieden".
De tweede set werd door
de Rijswijkse ploeg (mede
dank zij een dubieuze beslissing van een lijnrechter)
met 15-13 gewonnen. Door
voornamelijk
krachtvolleybal werd dat rechtgezet
vreugde na de moeizame
en via 7-15 stond er een Poolse 1-2 voorsprong op het scorebord. Toch was er toen al
geen voldoening bij de Poolse ploeg.
De gebeurtenissen rond
PVC/Blokkeer waren in Polen niet onbekend gebleven.
De opdracht aan trainer/
coach Dorosz was ook zonder
meer: winnen en in de zaterdag te spelen return definitief toeslaan. „Dat zal ook
wel gebeuren", wist spelverdeler Theo Kleyn, de 25De staod in de eredivisie:
HEREN: Den Bosch 9-18, Parker jarige spelverdeler, „Ze heb9-16, NND en Musette 9-14, Delta ben zoveel in huis, dat we
Uoyd 9-6, 808 9-6, Amstelveen,
daar kansloos zijn. We hadPunch en Flamingo's 9-4 en Frisol 9- den nu een enorme
steun
2.
van het oubliek".
DAMES: Delta Uoyd 8-16, 808
De Rijswijkse fans konden
en Musette 8-14, Jolly Jumpers 8-10,
na
die verloren derde set
White Stars en Racing A. 8-8. Voortevreden zijn. Niet de
zeer
burg en AMVJ 8-4, Boxtel 8-2, Raak
maar de jonge en op
Polen,
M.
dat gebied onervaren Rijswijkse spelers bepaalden het
speL Rond Ad van der Velden werd zowel verdedigend
als aanvallend een spectaculair spel opgevoerd. In de
hoofdrollen de zeer wisselvallige, maar onverzettelijke
Van onze speciale
verslaggever
Ruud Kooien. Naast hem
BORCULO, maandag viel de amper 19-jarige Joost
Visser op. Hij gaf met zijn
blubber, klei en hubagger,
De
hoge aanvallen het sterke
mus was te veel voor de ItaliaanPoolse blok geen kans.
se en Oostduitse zesdaagse
Evenmin hadden de Polen
craks, die zó vol overtuiging hadop het ruwe spel van
greep
den ingeschoven voor de spectaJungschlSger,
Leon
een van
KNMV-kampioensbeculaire
trouwbaarheidsrit in de bossen de voormalige Roswell-spelers, die de machtsovername
rond Borculo. Weemoedig bogen zij 't hoofd voor 't geweld van Dé Stoop niet wilde
meemaken. Wat zij met de
van Gerard Rond en Gerrit Wolstimulerende Peter Kool, Ad
Europees
kampioen
sink. Zelfs
van der Velden en Theo
Brissoni moest het onderspit del(in de derde set de
Kleyn
ven tegen zoveel Nederlands gevan de alles gevervanger
weld.
vende Rob van Zweeden) lieWolsink reed op een SWMten zien was gewoon klasse;
machine van Dirk de Vos uit Heldat met de cijfers 15-13 en 15lendoom, Gerard Ropd had een
11 (3-2) werd vastgelegd.
KTM ter beschikking gekregen
Trainer/coach Jan van
van Ger Brouwer en vader Rond
helemaal schor na
Zweeden,
had deze machine optimaal geafloop, wist alleen nog maar:
prepareerd.
„Enorm wat die jongens gepresteerd
hebben." InderNaast het „zware geschut"
daad,
bePVC/Blokkeer
van onze twee beste crossers
waren er genoeg anderen die dankt!
heel wat meer moeite hadden
In de competitie viel bij de dames
met het loodzware parcours.
door een 1-3 nederlaag
Quick/Orion
Twee dagen lang crossen over tegen Texodeen/Dynamo
uit de
een afstand van ruim 600 kilomekopgroep terug, terwijl Startift door
ter, dat vergt iets van mens en een 2-3 nederlaag tegen Energo de titeiaspiraties kan vergeten.
machine.

___________________

Door pech geplaagd 808
te sterk voor Frisol
AMSTERDAM, maandag

Onverwachte winst van
het door problemen achtervolgde 8.0.8., dat.het met
nog een „vreemdeling" versterkte Frisol terugwees. De
ploeg uit Oud Beijerland zag
Wayne
Golden spoorslag
naar de Verenigde Staten
vertrekken: de vroegtijdige
bevalling van de vriendin
van de Amerikaan liep uit
op een drama. Tijdens de
wedstrijd tegen Frisol moest
de
Canadese-Nederlander
Oostveen met een oogblessure naar het ziekenhuis!.
Hij kwam terug in Sporthal
't Vierspan, weer binnen de
lijnen en werd toen door een
enkelblessure definitief uitgeschakeld. De enkel van
Oostveen is nu in het gips.
Bij al die misère komt ook
nog dat de Amerikaans Mike
Schulz na de wedstrijd tegen
het Dortse team naar Schiphol gereden moest worden.
De broer van Schulz is overleden. Schulz nam tegen Frisol toch 24 punten voor zijn
rekening. Hij had met Ben-

Volmac weer
aan de leiding

Van onze schaakmedewerker
ROTTERDAM, maandag
verliezen".
In de derde ronde van de
Hans Vultink, de captain, ging ouheeft
schaakcompetitie
' darwet» tak eer tegen Schrauwen en
landskampioen
Volmac-Rotde
beste
Scoorde In de eerste beurt
terdam de kop opnieuw
fefst 270 caramboles alvorens op reeVolmac won
fer-dedans te worden afgeteld. Van bemachtigd.
,'der Smissens ijzersterice start werd met liefst &-1 van BSG (Busdoor Dielis toch overwonnen (200sum). Böhm was een van de
123) an Popeyus bleek (uiteraard)
spelers die een halve
twee
kansloos tegen Raymond Ceulemans' veer achterlieten. Elsevier—
in het driebanden.
VAS
en
Desisco-WGM
wonnen eveneens, zodat de
profteams elkaar tot nu toe
Duitsland versloeg Oostenrijk mot weinig toegeven, in deze
competitie. Door een neder7-3, waardoor gisteren da ontknolaag tegen Desisco viel Philiping moest volgen. In de wandelganspetot
dor
Leeuwarden af, ondanks
gen leidde dat (logischerwijs)
culaties. Nederland-A moest afsluihet feit dat de vooruit geten tegen de B-ploeg en wat zou er speelde wedstrijden (Sosonmooier zijn dan een stevige winst om ko, Ligterink en Van Schel-

.

ste orde, door als volkomen outsider met 3-2 de Poolse volleybalkampioen AZS Olsztyn te verslaan. En boe!

Van onze basketbalmedewerker

schop (28 punten) en playing-

coach Siderus (18) het grootste aandeel in de 102-88 zege
(rust 52-46). Bij Frisol werd
Moore (28) topscorer en debuteerde de NederlandseCanadees Jlmmy Zoet met
16 punten.
Parker, de Nederlandse
vertegenwoordiger
in de
strijd om de Europa Cup I,
werd in het uitstekende treffen met Delta Lloyd aangeslagen: 12-18. In de eerste
helft knipte Henny Blom, de
coach van Parker, tweemaal
met de vingers. Dat was
voor zijn discipelen het sein
te gaan pressen. De Amsterdammers wankelden. De
overigens goed spelende Ben
van Doorn (15 punten) leed
fataal balverlies en door de
verder weinig imponerende
Amerikaan Dave Kyle kon
het Leidse team met de basketverwisseling al verheugd
naar het score-bord kijken:
60-51. Via 76-65, 90-73 en 92-83
werd het 111-101 en kon de
scorer de vingers door de redacteur van het programmablad van Parker laten masseren. Bij Delta Lloyd was
Bert Kragtwijk de absolute
uitblinker en waren Al Davis en Hank Smith (beiden
27 punten) het produktiefst.
Bij Parker waren Arthur
Collins (27) en Mitchell Plaat
(24) de schutters.

tinga) de Friezen op 2-1 hadden gezet. De staart bleek te

Lijstaanvoerder EBBC'Den Bosch
kon het treffen tegen Punch als een
oefenwedstrijd beschouwen voor de
return tegen HapoefTel Aviv. Het
team van coach Ton Boot won zonder moeite: 99-72; rust 49-31.
Nationale Nederlanden/Donar ondervond in Groningen voor slechts
1100 toeschouwers beduidend meer

Uitslagen derde ronde: Volmac—

tegenstand van Amstelveen dan verwacht. De Amstelveen-ploeg proefde
met d<i basketverwisseling zelfs winst:
48-56. In de tweede helft sprongen
de Groningers (nog zonder Franke)
weg. Zij finishten tenslotte bij 101-88.
Zondagavond werd in de Beyneshal te Haarlem Flamingo's-Musette
gespeeld. De Rotterdammers wonnen met 64-91; rust 36-46. Topscorer
werd Kruidhof. Hij scoorde 27 pun-

zwak.
In de degradatiezone blijft
het spannend. VHS verloor
van Charleur met 4,5-5,5.
Ook hier bleek de zwakke
staart beslissend, want aan
de eerste vijf borden werden
vijf remises geproduceerd.
BSG 9-1, VHS—Charleur 4,5-6,5
DO-Eindhoven 4,5-4,5 (5-5), Groningen -Elsevier VAS 3,5-6,5, Philidor Leeuwarden—Desisco WGM 4,56,5.
Stand: 1. Volmac—Rotterdam 6
(24), 2. Elsevier VAS 6 (22,5), 3. Desisco WGM 6 (18), 4. Philidor Leeuwarden 4 (18,5), 6. VHS 2 (12), 6.
Charleur 2 (12), 7. BSG 2 (11), 8.
Eindhoven 1 (11,5), 9. DO 1 (10) en
10. Groningen 0(10,5).

ten.

De drie titelkandidaten in de eredivisie-dames wonnen alle: 808 met

(opnieuw) opvallend grote cijfers
009-65) van Raak'Den Bosch, Musette RZ van Voorburg (81-35) en
Delta Uoyd met 93-61 van Boxtel.

.

Rond en Wolsink:
klasse in Borculo

Uitslagen, {unioren 50 125 cc.: 11
Trompetter, Beesterzwaag, SWM;
125 175 cc.: 1 R van Laar, Bennekom, KTM; 175 250 cc.: 1 S van
Peer, Groesbeek, KTM; boven 250
cc.: 1 G Brouwer, Zwartebroek,
-

-

-

KTM.
Senioren: 50 125 cc.: 1J Tin Velde. Holten, KTM; 12 176 cc.: 1 A
Kies, Smilde, KTM; 175 250 cc.: 1
G Brissoni, Italië, SWM. Boven 250
cc.: 1 Gerard Rond, Ede, KTM; 2
Gerrit Wolsink, Loc hem, SWM; 3 M
JSger, DDR, MZ; 4 J van Beek, Zeihem, KTM; 5 J de Jong, Tijnje, Maico.
•

-

-

De meest opvallende uitslag bij de
heren was de 1-3 winst van de debutant EAW bij Quick/Orion, dat net
als bij da dames uit de kopgroep verdween. Koploper Delta Uoyd/AMVJ
had het tegen Viano weer zeer moeilijk en de Amstelveen se winst is
slechts te danken aan de wederom
opgelaaide ruzie in Rotterdamse kringen. In de vierde set weigerden somroige Viano-speler* zelfs normaal verder te volleyballen.

Standen:
Dames: Van Houten/VCH 5-10;
Prins/DVC 5-6, Quick/Orion 54);
Energo 5-8; Startift 5-6; Texoclean/

—

-

oud-wereldkampioene . Atje
Keulen-Deelstra (39) met
44.6, een' tijd die door vele',
kernploegrijdsters nog nauwelijks kan worden gerealiseerd. Ook Atjes 1500-metertijd mocht er zijn: 2.27.8. An-'
neke Sijnstra scoorde op de-?:
zelfde afstanden 45.4 ■en
:

RIJSWIJK, maandag
FVC/Blokkeer; bedankt! Dat was een sensatie van de eer-

overwinning.

•:

-

Van onze volleybalmedewerker

Dolle pret bij Blokkeer. Coach Van Zweeden deelt in de

41.6-7.39.6. .
C
Vriend
HEERENVEEN:
40.9 7.43.4, Kramer '41.2
7.47.5, Schalij 41.4 7.46.4,'
Busser 41.7 r. 7.45.9, Kleine
42.2 7.44.2. De' Jong Oranje-pupillen
van trainer Jorritsma kwa- 1
men als volgt in de ranglij aten voon Van de Pal 4Q.8
7.53.6, Kuiper 41.4, Swagerman 42.-. Uit de sprintgroep
van trainer Gemser reden
Bert de Jong en Piet de Bóer.
een sprint en een mijl. Hun
tijden: 40.- -.2.06.7 en 40.2
2.14.5. Lieuwe de-Boer
maakte nog een 500-metertijd van 40.1 Seconde.
Voor een opmerkelijke
sprinttijd zorgde verder nog
-

PVC/Blokkeer

•

-

-

RIOMF

— -

.

*

ken? De topper* binnen de KNBB

B-team, dat, hoe felomstreden ook,
keurig
beslag legde op de vierde
Nederlaag
plaats. De aanwezigheid van talenten
vk
als Bongers, Havermans, Van der
\yDe nationale A-ploeg, be- Smissen maakten de winst alleen
; geleid door manager Jan Lamaar groter, omdat de concurrentie,
geweg, werd op zijn weg op Duitsland na, nog steeds geen
nieuweling van importantie naar vonaar hernieuwd Europees ren
weet te schuiven. En die laatste
slechts
succes in totaal met
winst is voor Oranje misschien wel
•één volle nederlaag gecon- net zo belangrijk als de Europese titel

*

-

nei

peyus als tussentijdse in- voelden echter geen steek voor imivan wat menige buitenlander op
valler voor Van Bracht, tatie
een internationaal titelgevecht flikt.
de. afgelopen dagen in De vaderlandse strijd werd er daar'Amersfoort op schitteren- door een op leven en dood, die uitresulteerde wijze verdiende en die eindelijk in een 6-5-remise
de. Havermans en Bongers deelden
'Nederland voor de ko- de punten. Vet zette Steures opzij.
mende twee jaar weder- Van der Smissen deed hetzelfde met
om op de hoogste trede Sundquest, die zijn zwakke optreden
in Amersfoort in de slotpartij pas cavan de Europese biljart- moufleerde.
Bessems (47/1) en De
ladder plaatst.
Wilde (driebanden) bezorgden de BZelfs al had de spanning ploeg van coach Lenseri echter de
tót het allerlaatste kwartier verrassende remise, zij het dat de
van vier lange dagen en laatste Popeyus één carambole voorsoms halve nachten ge- bleef.
duurd. Maar toen de Belg
Aan een remise zou Duitsland verLudo Dielis in zijn band- volgens genoeg hebben gehad tegen
Belg ié.het kwam er niet van, omdat
stoot-partij tegen het nerveuze Duitse kanon Dieter Hose, Muller en Siebert niet opgebleken tegen Corin, Dielis en
Mdller tenslotte de titelkan- wassen
Ceulemans. Bij 4-2 voor de Belgen
sen voor de getergde Ooster- maakte Dielis aan alle onzekerheid
buren tot nul had geredu- tenslotte een eind
voor Nederland,
■céerd, kon het Oranjefeest dat in Amersfoort bewees dat het
'in het goedgevulde Amers- gekrakeel voldoende kan worden gefoortse Culturele Centrum camoufleerd door de voortreffelijke
prestaties. Ook van bijvoorbeeld het
;,De Flint" losbarsten.

-

.

AMERSFOORT, .maandag
• Kon het mooier? De Nederlandse biljartwereld, op weg naar het Europees kampioenschap vijfkamp voor teams, geteisterd door een orkaan van een rel, glom van
geluk toen prins Bernhard gisteravond
hoogstpersoonlijk de bokaal overhandigde.
vairoiee, cue
door
derlandse topzestal HaFRANS
SCHRAPER
vermans, Vet, Vultink,
Van der Smissen en Po-

de 500 'en 5000 meter), Boere
42.66
7.30.14, De Rhoon
43.77 7.29.28. De laatste 5000,
metertljd van De Rhoon be*;
tekende.'een nieuw baanre-,
cord; voor. De .Uithof (oude
record van .Van der Duim:<
7.30.36) •en was tevens de
beste 5-kilometertijd van dit]
weekeinde. De Rhoon had'
zaterdagavond in Amsterdam ook al een. marathon-.'

1

maandag 6 november 1978

Dynamo 5-6; Delta Uoyd/AMVJ 5-4;
Katapult 5-4; Bouwluït/Orowi 5-2;
Van Zanten/Leyland 5-2; Intermakei
50; APB/Lycurgus 56.
Heren: Delta Lloyd/AMVJ 3-6;
Gemservice/WC 4-6; Startift 2-4; lr»terlance/Zaan '69 3-4; De Lampenier

4-4; Quick/Orion W; PVC/Blokkeer 3-2; EAW 3-2; Brevok 4-2;
APB/Lycurgus 4-2; Viano 4-2; Texo*

clean/Dynamo 4-2.

Hans Beugel
sterk bij
Hermes

Van onze
zaalhandbalmedewerker
UTRECHT, maandag
herenwedstrijden
Vier
waren de hele oogst van de
eredivsie zaalhandbal V & L
won met 17-13 van PSV, dat
op de laatste plaats blijft.
AHC'3I was zeer zwak bij
DH Blauw Wit en verloor
met liefst 21-9. De Gazellen
stelden teleur, door met 1615 van debutant Van der
Voort-Quintus te verliezen
en daarmee kan nu al worden vastgesteld, dat de strijd
om de landstitel zich tussen
Sittardia en DH Blauw Wit
zal afspelen.
herstelde
DW Hermes
zich door Mora—Swift met
21-14 te kloppen. Toscorer
was Hans Beugel, die voor
Hermes tien goals maakte.
Zijn ploeg kwam snel op 30,
maar Mora—Swift gaf goed
partij en kwam bij 7-6 gevaarlijk bij. Maar daarna
kwamen de Limburgers toch
tempo tekort, zodat met 10-6
werd gerust. In de tweede
helft bleef DW Hermes de
betere ploeg en de zege was
verdiend.
De stand bij de heren luidt nu: Sittardia 4-8, DH Blauw Wit 4-7, Gazellen 4-5, DW Hermes 4-4, Van der
Voort-Quintus 4-4. V& L 4-4, Swift

4-3, AHC'3I 4-2, Mora-Swift 4-2,

PSV 4-1.

-

2.25.7,

.'

/-•-

ALKMAAR: opnieuw Ron
Ket die'de belangstelling
naar zich toe trok. 39.7 op de
sprint en 1.21.5 liet deze pupil van John Olof klokken.
UTRECHT: Jos Noesten'
od de 3000 meter in 4.27.7 en
Co Giling in 4.30.-.
Op de Jaap Eden baan is
het marathonschaatsseizoen
begonnen met de wedstrijd
om de' Jaap Eden-trofee.
Ruim 1000 toeschouwers
hebben genoten van een

spannende wedstrijd,
waarin '-Rien.de Rhoon samen met Dries van Wijhe
een voorsprong nam van
ruim twee ronden op het jagende peloton: In de eindsprint toonde De Rhoon zich.
de snelste. ..
De uitslag is: 1. Rien de Rhoon'
'Oud-Bei jertand), 2. Dries van Wijhe
Kerkdorp), 3. Afeert Weifs (Hassert).'
4. Jan Kroon (Abcoude), 5. Aria'
zeer

■»

-

>»

Erik» (Wiermgen), 6. Henk Port eg en
(Diemen), 7. Co GiEng (Waxrmarhuizen), 8, Piet BJpedjes (Castricum),
9. Jos Pronk (De Rijp), 10. Jaen van
den Berg IMaeranveen).

Bridge-top
op verlies
Van onze bridgemedewerker
AMSTERDAM, maandag

In de achtste ronde van de
Meesterklasse Viertallencompetitie Bridge verloren de topteams
opnieuw punten aan de lager geklasseerde teams, zodat het veld
opnieuw
dichter in elkaar
schoof. Ondanks verlies konden
USS II en ABC ( zich toch nog
aan de top handhaven. De andere zes teams staan vlak bi] elkaar
en met nog zes wedstrijden voor
de boeg is er nog geen enkele
kijk op welke twee teams zullen
moeten degraderen. .USS II 'verloor in de vooruit gespeelde
wedstrijd tegen USS I met 20-0:
Onder toeziend oog van oefenmeester Garozzo traden twee
van zijn topparen spelend voor
ABC II in het Sportcentrum te'
Zeist aan tegen landskampioen
ABC I. Beide teams gaven elkaar
weinig toe en hielden er punten .
aan
Continentalclub
over.
moest de afwezigheid van Sla"

;

Haarlem vlot
langs Arnhem

Van onze badmintonmedewerker
AMSTERDAM, maandag venburg opnieuw bekopen met.
Slechts twee wedstrijden stonden een nederlaag. Hekkesluiter Brid- V
op het programma voor de competiaekring profiteerde daarvan met
tie in de hoofdklasse badminton.
16-4. HOK herstelde zich van een
Haarlem won van Arnhem met 8-3
inzinking en versloeg Star
zware
en Tilburg versloeg Victoria met 6-5.
met 15-5.
BCH-Duinwijck werd afgelast vanwege het feit dat drie leden van BCH
Uitslagen:
een toernooi in Hongarije speelden.
De wedstrijd tussen de beide deABC I ABC II 9-11; HOK
gradatiekandidaten, Tilburg en VictoStar 15-5; Continentalclub Bridria werd een spannende aangelegengekring 4-16; USS I USS 1120-,.
heid. Via de heren bouwde Tilburg 0.
een regelmatige voorsprong van 4-0
Stand na acht ronden:
op, maar Victoria maakte de achter1. USS II 102 punten;. 2.
stand enigszins goed doordat de dames Ans Silvertand en Annie B reu er ABC I 97 punten; 3. ABC II 81
punten; 4. USS I 78 punten; 6.
zoals verwacht hun enkelspelen wonnen. Beide clubs brachten een herenContinentalclub 76 punten; 6.
dubbel en een gemengd dubbel op
HOK 74 punten; 7. Star 66 punhun naam. De Tilburgse dames,
ten; 8. Bridgekring 66 punten.
Netty Lauwerijssen en invalster Ineke
Galestien hadden in de laatste partij
•*>.-,
Vanonze :
geen kans tegen Silvertand en
Teiesportredactie
Breuer.
./ AMSTERDAM, maandag
Haarlem speelde zichzelf naar een
Snoeyink, nationaal kamHerman
eenvoudige overwinning tegen een pioen bij de' veldrijder», Henrty
verzwakt Arnhem, dat wederom eerStamanijder blijven de wietorvekirttste dame Maureen Boskam moest
ten beheersen. Was Snoaylnk .de
missen. Verrassend evenwel was het
in Eindhoven, zijn. grote i*-\
verlies van het Arnhemse jeugdtalent sterkste
vaal Stamanijder was In Nijmegen de
Lex Coene tegen Jack Souisa. Souirapste. Beide dagen waa Reinier
sa won met 18-14, 15-9. Arnhem kon
Groenendaal de man die het trio wist
slechts drie punten scoren, te weten
completeren/al wist hij In Nijmete
Pal en Jacobsz, die hun enkelspel
gen zelfs nog voor SnoeyWt te blijen
van
wonnen
het gemengd dubbel
ven. Da uitstegen:
Uzzy Jacobsz en Remy vin Rhoon
■'
/..... •
werd gewonnen.
(Enter)
Stamsnijder
Nijmegen:
De stand in de hoofdklasse is nu:
Duinwfjck en Haarlem 9 punten; 23 km bv 1.03.12.-2.. Groenendaal
BCH en Tilburg 5 punten; Arnhem 4 ISt. Michielsgestel) 3. Snoeyink (Depunten en onderaan Victoria met 1 nekamp) 4. Watering IDeume) 5.
;
Varhage (Diessel).
punt.
-

-

-

•

•
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•.••Automarkt

Personenauto's te koop aangeboden

Kost 1§
occasions

Wagenpark Den Brie), Den
Brielstr. 18, achter Haarlemmerweg. hoek Patria, ook inr.,
financ., gar. Telef. 020-844079.
Officieel VW
PEUGEOT 504 diesel, 72,
/
3450. BMW 2002. 71.
;
f 1950. Opel Kadett. 73.
f 1950. Toyota Corolla, 74,
Amsteldijk
;;
f 3950. Taunus 1600, 74.
i Ook donderdagavond geopend f 3950. Datsun 1200, 72.
. .V A'dam, tëie?~o2o-734666:: f 1450. Datsun 1200 L. 73,
Q2BA Coupé, f 2950. Peugeot 204
f
Break, 73. f 1950. Fiat 127 E,
lpg?. 74,
f 2450. Toyota Corolla,
1950. Mazda Combi, 73,
f
72.
derBilt
Van
autogas
1300, 72.
Escort
1950.
f
Halfweg,
a telef. 02907-5374
028A / 1750. Consul Coupé, 73,
'

•

10

.

■

-

:

-.'

"

•

Garage PARAMARIBO. Vanaf
100 contant en 3.mnd.- garantie. Volvo 142 73, f 6950.
; '
616 74, f 4950. Fiat 127
r f Mazda
76, f 4950. Simca 1100 Spe: cial
74, f 3975. ' Ford Capri
' "-1300 L 72, / 3950. Audi ,100,
■ met LPG, 72, / 2250. Simca
'1100 IS 73, 12975. /Morris
' Manna
3475.
Coupé 74.
Audi 60 L '73, / 2475. Ford
Consul Granada 3 L, 4-drs.,
"74, 1 4975. Austin Glider 72,
/ 1375. Opel Kadett 71; f 675.
■% Fiat
128 SI 72, f 1975. Austin
Mini 72, f 975. VW Valant 72,
1300 Combi 71,
V 975. Ford
t 1900. Ford Escort 1100 XL
73, / 3950. 'Simca 1100 72,
\

.

!

'

02522-10450.
■ D2BA
T.k. RENAULT 16. kl. .wit,
stoff. bekl., altijd binnen gestaan en bijz. netjes onderh.,

j

'

»'

A

i

".

/ 2950.
1100, 74,
Simca
f 1450. Opel Rekord, 72,
f 1450. Simca 1000, 73, f 850.
Ford 1600. 71. t 1250. Audi 60
L, '72, f 650. Skoda Coupé,
Opel Rekord
72, f 850
Combi, '70. f 850 Variant.
72. f 1250. Renault 6 TL 73,
f 750. Simca 1100 Combi, 73,
i 1450. Capri. 70. f 750. 028
MERCEDES 280 S. dec. 76,
autom., get. glas. metall. grijs,
:entr. vergrendel./ sport velgen, stereo, AG AM gelev.,
736.500 incl. BTW Telef.

!

'

-

f 675. Simca 1100 LS 73,
f 1800. Rekord II 1900 L. rad./
cass., 72, f 2500. Ford Grenada Coupé 2 L 73, f 4950. Sunbeam 1250 TC 74. f 2500.: Fiat
127, radio,- 74,7 3500. Citroén
GS 1050 72: f 1675. Oaa. aeo-

elk onderz. toegest.. bi. 74,
pr. f 4250. Inl. 02999-425749

I 1

s

V

D2BA

T.k. VW Kever 1300. 71, lichtblauw. schadevrij, nwe. kopp.
en remmen, echt 100% in
orde, f 1850. Inl. telef. 02999345.
D2BA
■i • pendrTetel. 020-18Ó434. Paramanbostraat 39-42, nabij Suri- T.k. VW Personen bus, geel
'■ nameplein.' A'dam.
C2BA kent., v.v. gas-install., mooi en
betrouwb., 71, sl. f 2500. Inl.
Berlina 2000.
V;
.
D2BA
73, kl, rood, prachtige wagen telef. 02999-345.
en regelmatig onderti., veel T.k. TOYOTA Corolla, 74, op
gas, 1e eig., regelmatig oncomf7f 2750. Inl. telef. 02999
D2BA derh., 48.000 km. pr. f 2850.
"345.
D2BA
bi. Inl. telef. 02999-345.
•'T.k. SIMCA 1301 Spec.,Telef.
T.k. OPEL Rekord 1700, 2-drs.,
73, rri. gasinst:,7„l3so.
'ft?fl-953&8.
D2BA maart 71, motor olievrij, echt
goede auto v. f 1500. Inl.
V-Part. biedt t.k.a. ex-directieau- nog
telef.
02999-345.
D2BA
kl.
75,
maart
"to JAGUAR 4.2,
zitvergr' m., getint glas,. air- T.k. PEUGEOT 304. 5-drs„
•
cond., elektr. bedien, ramen, Stationcar, 76, duurste uitvoeschadevrij. Prijs t 22.750. Te- ring, prima in orde en recent,
•X lef. 01658-1533,01651-2601. : gek., ML-beh., benz. verbr. 1
.-■•
■ Q2BA op 14. sl. 16250. Inl. telef.
D2BA
mét.' bruin, 02999-345.
BMW 520,
T.k. MORRIS Marina. 4-drs..
-'60.000 km, 76.01803 2644.
•
028A '74, 100% in orde, 1e eig., als.
fi ■
v. MERCEDES 240 D 3A kl. nw., f 1750. Inl. telef. 02999D2BA
i-t ' groen; m. div. access., 7b, T- 345:
D2BA T.k. OPEL Rekord 1900 L. 4lef. 01803-2644
drs., aut., bj. 75. goede beOPEL manta 1900 SR, kl. geel trouwbare
auto, groen met..
met zwart,' 20 000 km gel:, 77.
telef.
' 01603-2644.
D2BA ML-beh.. f 5500. Inl. D23A
■
02999-345.
MERCEDES 280 S, kL'oranje,
D Super 5. eind 72,
m. schuifd., en dhr. -access., CITROEN
89.000 km. in perfecte condi•
8000 km, 78.01803-2644.
•
'
D2BA tie. ANWB-gek./ Totaal géén
roest. Vr.pr.
3800. Telef.
CX
CITROEN
2000 break half 070-872343.
D2BA
'77; i.u.st.v.o;, km.st. '49 000, T.k.a. AUDI 100
■"
75,
LS.
■: met.
bruin,
stuurbekr.
zeer
km.st.
1e
gaaf,
nieuw
61.000.
radio,
schuifd.,
M
"•-■ff 30.000, nu wegens • fusie lak. kl. oranje, 4-drs., vr.pr.
f 3450. Telef. 02294 2077.
£• f 16.650. Alle keuringen toegeD2BA
Telef.
028
i staan.
A
T.k.a.
Amerikaanse
STATIONv.a:»7l.
AUTO'S
Gratis
Inkoop
Matador,
taxatie. Cont. bet. Hoogste fr. WAGON, type AMC
•,D2BA bj. '75, m. 3 banken, 6-cil.,
-«-Triaf. 020-835442.
schadevrij, nwe. bnd., km.st.
99 L, aut., 73, nog als orig. 52.00Q vr.pr. f 5950. TeSAAB
*\
rwv., 68.000 km. vr.prBsoo. lef. 02294-2077.
D2BA
Telef. 01804-22281 (RidderVW PORSCHE 914 2.0.
V. ketVt.
■ "028A T.k.a.
bj. dec. 73, zeer mooi. kl.
"GStage v.h. GlDO;'rem-'en
50.000,'- 1e lak,
frictiespecialist,' elk mèfK "alito oranje, km.st.
schadevrij, vr.pr. f 5950. Telef.
klaar.
Telef.
020in een dag
D2BA
02290-2077.
. 366575/16f897.
. D2BA
Alfetta
T.k.a.
ROMEO
ALFA
T.k. MERCEDES 230, gas en 1.6, bj. 75. zeer gaaf, km.st.
'benz., aut., radio/cass., show- 60.000, 1e lak, schade- en
sept.- '76,-r pr.
roomstaat,
roestvrij, vr.pr. f 3950. Telef.
■ n.o.t.k. Na 18 u. 020-391827...
D2BA
02294-2077.
.
D2BA
CITROEN CX 2200 SuT.k.a.
FORD Taunus 1600. metall. per, bj. 76, zeer mooi, km.st.
■■■
bruin, 1976, f 11,500.- Merce- 60.000, kl. metal. blauw, scha'des 307, eind 75, km-st. devrij, niet van nw. te on10.000, f 16.750. Ford Escort. dersch., vr.pr. f 7950. Telef.
f 1750. 01806-4546.
D2BA 02294 2077.
D2BA
CITROEN 10 1971, met'LPG, T.k.a. CHEVROLET Impala. 4Tetef. 070-244348/ drs., bj. dec. 74, zeer mooi.
f 975.
Q2BA
230004.
aut., kl. metall. bruin, get.
.
MITSUBISHI Celeste ST glas, ML-beh„ nwe. band.,
' Coupé, kl. met. bruin, 6000 vr.pr.
f 6950. Telef. 02294-

I
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C2BA

CITROEN CX

Pallas

020-933024.

2200,

48.000 km, 76. meest
uitv., kleur blauw metallic met
bruin lederen bekl., sterec
cass. enz., nw.pr. ± f 33.000,
t.k. weg.omst. voor f 11.650.

Telef. 010-145008.

C2BA

Schitterende RENAULT Rl€
TL de Luxe, 77. 38.000 km,
verk. i.st.v.n. en is ree. Techno-gekeurd. Door 1e eig. ber.,
te koop weg. omst. t 7650.
C2BA
Telef. 010-139214.
FIAT 127 de Luxe, bj. 73,
i.st.v.nw.. f 1150. Fin. mog
C2BA
02990-26999.
T.k.a. TOYOTA Corolla 3C
Hardtop Coupé, roestbruin, bj.
75 of 4-deurs Ford Escort 130
L, metall. blauw, bj. 72, kenteken 77. Inl.: 's avonds ne
20.00 u- 020-790798.
C2BA
VW 1300 S, m. 73, t 2150,
oranje, geweldig goede wager

C2BA
020-317589.
Corolla
30
Coupé,
TOYOTA
dec. 76, f 6750, met. groen,
fin mog. 020-317589
radio,
km, 78. Telef. 01803 2644. • 2077.
D2BA
C2BA
D2BA OPEL Stationcar, t. 1700, bj.
204
bijna
74,
PEUGEOT
GL.
VOLVO 244 L de Luxe, 76,. ie- 74, vr.pr. 4500. Telef. 02294- f 2450, beige, goede,
gave wa
dere zeef strenge keur. toe- 1590.
D2BA □en. 020-317589.
C23A
'gest./ 12.950. 033-22991."
T.k. OPEL Admiral 2800. bj. OPEL Rekord 2100 D, bijna 76,
D2BA 74, is geh. schadevrij, ziet er
bruin met., eerste eig.,
herstellen keur. uit. vr.pr. f 3950. In!. f 7150.
t'. Remmen en .frictieTelef.
nioa 020-317589.
C2BA
fin.
.
020- 02294-1590.
VEKA bellen.
D2BA
Spec.
124 D
m. 77,
' 797022.
'
■
D2BA T.k. MG B met stalen kap, bj. FIAT
fin.
42.000
5250.
blauw.
f
km.
"
CITROEN-OCCASIONS, keuze '66, i.z.g.st., vr.pr. t 3500. Ini.
C2BA
moo. 020-317589.
, «uit 40 st., alle types en bouwi.,
DfflA FORD
02294-1590.
Consul Coupé, dec. 72,
• ook Breaks, o.a. CX 2000,- DS.
bi.
T.k.
Mini
AUSTIN
1000.
GS Club. Dyane en 2CV .4 en 75, 1e eig., km.st. 52.000, f 2950, 2.01, 4-cil., groen, ska
top, eerste eig. 020-317589.
Garage Rico, Weesfierzijde
C2BA
"'55, A'dam. 020-936398. D2BA vr.pr./3500. 1n1.02294-1590.
D2BA
f
74,
2750,
66
bijna
DAF
DL.
nieuwe
MERCEDESSEN Autobedr. RINKO, Oranjestr.
T.k.
van 200 tot 300 D; uit voofraad 2-12, Zandvoort, off. Renault- rood, 59 000 km, radio, eerste
C2BA
'leverbaar.' ' Autobedrijf,'; Th. dealer, tetef. 02507-2323/2424, lak. 020-317589.
'."' Broekhuis 8.V., Broekhuisweg
450.
3360. Inruilauto's met CITROEN Dyane, 71,
1; 5, Alberoen Ov., telef. 05494- b.g.g.
beige. tev. Fiat 850, 72, f 550.
en
BOVAGANWB-rapp.
":-"-47a.
C2BA
Q2BA gar.bew. 4 TL, 1975 en 1976. 5 020-317589.
CRANAOA 2300 GXL, t.' 73. Len 5 TL. 1975 en 1976. 6 TL, AUSTIN Allegro DL, m. 75.
•'4-drs., radio,. i.g.st., f 2475. 1977. 12 TL, 1977. 12 TL Com- Pr. 1 2TSO, groen, eerste eig.
Telef. 020-117398. "■
D2BA bi. 1976 en 1977. 16 TL. 1975. or. waaen 020-317589. C2BA
1
504 Tl GL, 10e mnd. 1976 en 1977. 20 TL aut., 1977. AUDI 100 LS, m. 75, f 4850.
PEUGEOT
72, radio/cass., pookversnell., 30 TS, 1976. Spec. aanbie- met. bruin, radio, fin. mog.
C23A
nwe. bnd., f 2775, iets spuit- ding: Lada Niva 2121. 4-wiel 020-317589.
D2BA
werk. Telef. 020-117398. 028A aandr.. 1978. 5000 km.
AMC GREMUN 3.8 SportswaVdvo Mooie FORD Taunus 1600 L, gon. 6-cil., met LPG, radio/
L 77. Volvo 244 DL, 77. 71, nwe. rad.bnd., pracht, cass., getint glas, gekeurde
"■•"244
v>
Vólvo 242 DU 75. Volvo 244 wagen, spotprijs f 1150. 020- trekhaak, bj. 75, i.st.v.nw.,
D2BA f 8750. Voll. fin. mog. 02990DL, 75. Volvo 242 L, m. gas. 847203.
'i''
5 ' 75. Volvo 142, 74. Volvo 142 T.k. VOLVO Amazone 121, bj. 26999
C2iA
r f-QL, 72. 'Volvo 144 DL, Sta '66. werk. bijzonder gaaf en T.k.
71,
OPEL Caravan.
'j tiónwegen. met gas. 72. Volvo schadevrij, keurig in de lak,
f 1500. Telef. 020-125581.
75.
>.'-"-244 DL, autom.; open dak,
elk onderz. toegest., inr. mog.,
74. pr. f 4250. Inl. telef. 029&- JAGUAR-SPECIALISTEN, lid
J Morris.. Marina Coupé,
4.2 Serie
D2BA BOVAG. Jaguar XJ6
v, .Peugeot .304 GL. 77. Renault 345.
■
1e
i.z.g.st..
eig., alle
1973,
I,
Automov 16 lx, 77. Verburg's
II Coupé. weg. keur. toegest.
Sillemstraat
Harselaareeweg 61, MUSTANG
bleien,
omst. te koop van partic. 208. 023-379760.
C2BA
Barneveid. Telef. 03420-6565. Spec.
met
• zwart
uitv.,*,
JAGUAR-SPECIALIST,
lid
D2BA uitn.baar targadak, sportvelg.,
boa. 03425-1512.
Jaguar
MK
Eng.
BOVAG.
11.
%. Ijk.. PEUGEOT 504 break,; bj. radio/cassette, autom., 8-cil.
'63, f 4250. Sillemstr. 208,
niet
van
vr.pr.
nieuw,
riidt
helemaal
5
mnd.
oud.
Slechts
-73.
C2BA
a> f 3250.02990-23485.
C2BA nieuw te ondersch. Nw.pr. 023-379760.
bj.
prijs
72,
slechts FIAT 124 Spec.,
vraagpr.
#• T.k'.- PEUGEOT; 304, bj.: .75, f 37.000,
Ruyterweg 153",
de
f
A.
1450.
26.500.
Telef.
013-421847.
'•61.000' km,"-verk; i.z.g.st., Tilburg.
C2BA
D2BA 320-166247.
■K, vr.pr. f 3750.02990 23485:
bj.
pr.
1300,
Taunus
75.
FORD
10e
maand
Escort,
71,
'"'DATSUN 100 A Cherry de FORD
A. de Ruyterweg 153".
4750.
f
st.,
keur.
in
groen
metall..
38.00Q
roei
knv
{sU. Luxe, mei .76,
C2BA
radio, kl. geel, Ie eig., als nw. 7 650. Telef. 020312858. C2BA 020-166247.
van
part. OPEL Rekord
Telef.o7s-168548.
:C2BA TOYOTA Corolla 1200 de T.k.
1700, nieuw model, bj. 72,
CITROEN 2CV 400'AK; 10 Luxe, dec. 73, f 2350. Telef.
C2BA prijs f 2650. In prachtstaat. Tei*. 76, 19.000 km; in abs. nw.st., 020-312858.
C2BA
lef. 020-177406.
ƒ
Luxe,
1100
de
;
3375 020-424233 • -C2BA FORD Escort
DAF
550.
/
Kever, bj. 70,
O' OPEL Commodóré (Rariger) 73, geel, i.z.g.st., 1750. Te- VW
020rood,
450.
f
55,
71,
kl.
bj.
C2BA
lef.
020-312858.
2500. met LPG.: 71/.7 1650
C2BA
020-424233.
C2BA VOLVO 144 DL, 1974. met 100510.
D,
75, LPG-inst., schuif d., trekh., Aangeb. MERCEDES 200 Te
9e
mnd.
Spec.,'
128
FIAT
techn. z.g.st., f 3750.
staat,
70,
f
Fi
onderh.
9500.'
goed
IptM.J 3250.
b.g.g. 245540.
-,vC2BA ranc. mog. Telef. 020312858. lef. 020-351534,
C2BA
C2BA
FIAT 131 Spec. Familiale;'7B.
kl.
bj.
rarrten,
72,
bus
m.
VW
818
7e
maand
S,
77,
i.st.v.nw., 1 6450,020-424233. MAZDA
rood, 16.000 km, in compl. groen, rijdt 100%, 2250. 020C2BA
nw.st., ■ f 7750. Rnanc. mog. 100510.
Telef. 020-312858.
C2BA
PEUGEOT 504 GL. bijna 72
brons. orig. 48.000 km gel., als RENAULT 4 L Export, m. 74, blauw, f 1450, erg
mooie auto
02159
gas,
met
nw., Ie eig!,
f 1750, rood, gave en goede Telef. 020-933024.
C2B/
C2BA
auto. 020-933024.
17M7, ■ ■
C2BA
bijna
S,
'70,
VOLVO
rooc
142
.76,
Pallas,
CITROEN CX 2000
FORD 1600 L, 73, 12450, m.
dak, gaaf en goed. Te
van 1e eig., psrf. st., f .11.500 gave en betrouwb. wagen. Te- lef. zw.
020-933024.
C2&<
mn omVM
«A
T«l«f. 02159 13309 '•-I C2OAI
....

.

C2BA
FORD TAUNUS 1600 L, eind
4-drs.,
bruin
met..
73,
prachtst../ 3000.020-312858.
C2BA
T.k.a. 2CV6, bj. 72. Prijs
f 600. Apollostraat 7, SASSENHEIM. Na 18 00 uur. C2BA
DATSUN 1200 de Luxe, m.
73, f 1975. oranje, radio, gaaf
C2BA
en goed. 020-933024.
PEUGEOT 204 GL, bijna 73.
f 1975, rood, geen 2e zo mooi.
Telef. 020-933024.
C2BA
T.k.a. SIMCA 1301 Spec.. 73.
f 1500elef. 020-922219. C2BA
De auto van uw keuze snel gezocht en gevonden in
UW TWEEDE AUTO-KRANT
elke woensdag bi» De Telegraaf/De Courant Nieuws van
D2BA
de Dag.
JAGUAR 4.2, 1975, autom.,
van part., donkergroen, elektr.
schuifdak. stereo, heel mooi,
f 19 000. Telef. 020-735544.

C2BA
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NU'MET 6 MND. OF 20.000
KM GARANTIE OP ARBEIDSLOON EN ONDERDELEN. AUTORIJDEN NU VOOR lEDEREEN MET f 100, REST OVER
12 24 OF 36 MND. TERMIJNEN. LANGE PROEFRIT TOEGESTAAN. HOGE INRUIL
/ 2950
Alfasud L, 75 ....
f 2450
Austin 1300. 75
Austin Allegro 1100 GT, 75...
/ 2950
1950
72
f
2002,
BMW
f 2450
Chrysler 160. 75.:
Chrysler 1307 GLS, pl. gas, 77
1 6950
Citroën GS 1220, 72.... I 950
f 1750
DAF 44 Combi, 74
Datsun 100 A Carav., 73 f 2250
Datsun 120Y Luxe. 78 .1 T2SG
Datsun 120Y de Luxe, 76
f 4750
Datsun 200 L, autom., 74
f2250
M750
Fiat 127. 73
t 2150
Rat 128. 74
f 2450
Fiat 128 Coupé, 74
Ford Capri 2joo GTXLR, 71
f 1750
Ford Consul Coupé, 73. f 1950
/ 1150
Ford 1600. 72
Ford 1600 Carav., 75... f 4450
/ 1750
Peugeot 204 GL, 73
Peugeot2o4GL 75 .../2950
Peugeot 204 diesel Carav., 73
f 2650
Renault 16TL. 74 .....f 2650
f 1850
Simca Rallye I. 74
Simca 1006 SR, 77 ....f 4250
Simca 1100GL, 73 ..../ 1150
Toyota 30 E Carav., 76 f 4950
f 2250
VW 412 E Carav., 74
AUTOBEDRIJF DE SCHINKEL. 2E SCHINKELSTRAAT
39-43. ZIJSTRAAT A*VEEN
SEWEG, A'DAM-Z, GEOP. IE
DERE DAG VAN 9-18 UUR
....

—

..

...

.

...

T.k. MINI 1000. 70, def.,
f 300. Telef. na 18 u. 020
C2BA
245140.
DONDERDAGAVOND KOOP
van
1e
eig.
MERCEDES
T.k.
AVOND VAN 9-21 UUR. ZA
250 aut., bouwjaar 16-10-73, TERDAG VAN 9-16.30 UUR
nw. model, met zonneglas en TELEF. 020-760257
D2BA
elektr. schuifd., 81.000 km,
i.s.v.n. Vr.pr.
1 9500. Inl.
prachtige PEUGEOT
C2BA Werkelijk 75,
02265-1244.
schuifdak, getint
504 GL
ALFASUD Tl 1976, 40.000 km, glas, metallic groen, nieuwe
radio, Ie eig., in zeer goede st. banden.
Turnolockradio,
C2BA hoofdsteunen, ML-beh., elke
Telef. 020-728385.
toegestaan, vr.pr.
lid keuring
JAGUAR/SPECIALIST.
BOVAG. Opel Rekord Car. f 645CTTelef. 030-719931.
C2BA
2100 D, 77, f 11.500. Inr. Jag.
mog. Sillemstr. 208. 023- OPEL Kadett Combi, met gas,
C2BA '75, f 6500. Sloterweg 1331,
379760.
lid A'dam, telef. 020-171162. Inr..
JAGUAR-SPECIALIST,
C2BA
BOVAG. Sunbeam, 76, t. fin, mog.
1500 TC, f 4250. Sillemstr. TOYOTA Corolla 30L.- 75,
208. Telef. 023-379760. C2BA / 5950.
Sloterweg
1331,
DATSUN 100A, 72, t 1250. A'.dam, telef. 020-171162. Inr.,
C2BA fin, mog.
C2BA
020-835338.
RENAULT 12 TL. 72, t 1250. RENAULT 6 L, 76. f 8500.
020-835338.
CfflA Sloterweg 1331, A'dam, telef.
020-171162. Inr., fin. mog.
MINI, 70, f 650. 020-835338.

"

i

Éjfc*T

»

FIAT

ƒ7250.

128 CL 1300, m. 77.
Sloterweg
1331,

A'dam, telef. 020-171162. Inr.,

C2BA

fin, mog.

FIAT 128 Coupé. 76, f 6950.
Sloterweg 1331, A'dam, telef.
020-171162. Inr., fin. mog.
C2BA
FORD Granada 2000, 4-drs.,
met gas, m. 76. f 6950. Sloterweg 1331, A'dam, telef.
020-171162. Inr., fin. mog.

C2BA
MERCEDES 200 benz., hori-

zonrood, nw.st., mod. ombouw, 75, Rijksgek., nw.
kent., 78, hoogste bod. Ferd.
Bolstr. 175, A'dam (hotel).

C2BA
RENAULT
6 L,
T.k. pracht.
76,

nov.

keurrapp.,

met

Enig in Nederland! BUICK Ri
viera Coupé. 73, alles elekt..
aircond., getint glas, FM ste
reo radio, speedcontrol. nwe
banden, slechts f 7950. Fin
mogelijk. Telef. 075-169748.

pnma staat, pnis
f 4650. Telef. 03440-13535.
Honderden gebruikte kwaliteits-auto's gerubriceerd naar
merk en prijsklasse.
UW TWEEDE AUTO-KRANT
elke woensdag bij De Telegraaf/De Courant Nieuws van
D2BA
de Dag.
TRIUMPH Stag, automaat.
75, f 12.750. Sloterweg 1331,
A'dam, telef. 020-17110. Inr.,
in

fin, mog.
C2BA
FORD Transit Diesel, ramen en
banken,
73, f 2950. Sloterweg 1331, A'dam, telef.
020 17f 162. Inr., fin. mog.
C2BA
DATSUN 100 A, Cherry de
Luxe. half '76, schuifdak, radio, 1 5750. Inruil, fin. mogeC2BA
liik. Telef. 075-169748.
CITROEN CX 2200 Super, half
75, 54.000 km, f 7950. Inruil,

Telef.

C2BA

biiz. mooi,
mot./mech. 100%, '72. f 700.

DAF 44 COMBI,

C2BA
020-835338.
OPEL Kadett, 70, 7 650. 020C2BA
835338.
meKadett,
72,
laat
bj.
OPEL
/
tallic blauw,

1450. Telef. 020-

075C2BA

CfflA
100510.
PORSCHE 911 C, met S-pakket, bj. 74, i.z.g.st., f 25.500.
C2BA
Inl.: 05178-6564.
VW Variant Stat.wagon. bi.
72, m. schuifd., f 1150. Telef.

020-100510.

Hako LPG

:

.

n-.

.

Uw Tweede Auto-Krant

C2BA

CITROEN Dyane 6. nov. 77,
heel mooie auto, korenblauw
van kleur, stoff. int., 11.000
km bereden. Absoluut nog als
nieuwl Door omst.h. prijs
f 5500. Telef. 070-550263.
CfflA
T.k. VAUXHALL Viva Super,
sept. 74, schadevrij, vr.pr.
/ 2950. Inl. 020-179462.
C2BA
T.k. BMW 520, 73, wit,
i.nwe.st., pr. f 8000. Telef.
C2BA
020-175063.
Ex-dir. BMW 3.0 S, t. 75.

Liam B.V.

Hoofdstraat 81. SASSENHEIM. 02522-19124
OFFICIEEL ALFA ROMEO-DEALER
ONZE OCCASIONS ZIJN VOORAF ANWB-GEKEURO
EN VOORZIEN VAN EEN BOVAG-GARANTIEBEWIJS
f 14.750
Giulia Super 1600,aug. 77..
.f 11750
Giulia S 1300, juni 76
{7950
Alfetta 1800, dec. 74
f 19750
2000 GTV, okt. 77
1600GT. nov. 76
52
f 13.250
Alfasud Tl, zwart, magn. velgen, mei 77
9750
f
Alfasud L, met. grijs, radio, febr. 77
KEUZE UIT CIRCA 30 N.N.N.A.

If

(net niet nieuwe Alfa's)

Car.cenu. PONDAROSA b.a.: L ET OP! f 2000 t/m f 5000
nwe. sta- en toercar., v.a. korting. Caravancentrum ErSpaarnwouderweg rnelo b.a.: div. sta- en Vetuwef 7995.
-1175, zijweg v.d. Schipholweg, toercaravans van 79. met vastussen B.hoevedorp en Haar- te jaarplaatsen op de Veluwe,
lem, 2e viaduct. 023-339902, jnr fmanc. mog. zonder aanD32 betaling. Elke dag geop. 03410na 18u. 020-103511.
D32
Te koop mooie, luxe STACA- 20995 of
RAVAN, goed onderhouden, Witoma Caravan B.V. verMERCEDES L 608 D Bestel.
9 meter, zonder stand- koopt nu alle KNAUS Luxe en
100 Bestel. Pick-ups. Busjes, plm. zeer geschikt voor ver- Super Luxe. Knaus Comfort,
neschade, /b.UIöUJ
plaats,
| U xe Bestel. Personenbusies,
Vraagprijs f 7500. Ini. te- Knaus Eifelland en Knaus Wolf
—r, Bestel met stahoogte enz. Ook huur.
of 055-234981. caravans, 1978, met hogfl korlef.
055-211235
LT .?^e el B l§
/
1250 tot
in diesel. V.a.
f
C32 ting. Witoma Caravan 8.V..
40.000
0180377.
km,
groen,
f -j-] qoo. Garage Rijsenhout,
Friezenstraat 2, industrièterr.
it
5*
5
liiva
D2BB | |C j goVAG. Gevestigd sinds r l
2 h<»H
<244.
Kastraat. Rosmalen.
M25&.
bestelwaDiverse MERCEDES
1938, Bennebroekerweg 17,
J
C32 04192-3712.
Telef. lef. 03402-37109.
gens. benzine en diesel, v.a. Aalsmeer-Rijsenhout.
3500,
t/m
76.
Telef.
ZONDER
open.
73
Ook
zat.
T.k. woonark,
02977-24229.
f
nabi| Bndhöwn.
D258
stalen casco. 16
31803-2644.
D2BB plaats,
JAARPL. f 925, seiz. f 800,
Tplpf 02Q90-24579 na 18 u
Teiet.uzaauna
PERSONENBUSSEN.
alle
WV
met VW-BUSSEN, '72 tot 77,
2Wemb volop recreatie,
Telef. 023-319238/
uitwerpluik, '71, 74 en '76 typen.
visvijver, elektr./wateraansl.
Telef. 01803-2644.
D2BB 336728.
p32
D2BB T.k. z.g.a.n. KIP 360, 2 x 2
met ,ent f
FORD Transit personenbus, MERCEDES L 206 D Bestel, kl.
Gijs verk. CARAVANS v'cash
luxe uitv., kl. rood, 76. Telef. oranje, i.nw.st., '76. Telef. 03405-2738
D2BB 01803-2644.
D2BB T.k. MIDAS
31803-2644.
c
MERCEDES L 306 D, m. alumi- MERCEDES L 508 D, B/E rij
Siacar.
Oec. v.a
nium gesl. laadbak. 4.50 m, B/ bewijs, met lichte frontschade, soires. Telef. 04998-2128.. D32 ƒ iqqq Qeop. v.9-17u.
D32
D2BB Aanoeb.:
E-riibew.. 75.01803 2644.
'78.01803-2644.
cargvanimport DE VELUWE.
.
nr> de 9roo,st gesorteerde zaak
yi!
T_k. MERCEDES 206 diesel, lef. 03436-1352,
74
blauw,
km
van
met
vr.pr.
Tb T.k, gevr. TOERCARAVAN of joo% Midden-Nederland,
f 4950.
D2BB 75,
lef 01803 2644.
service. Ons adres is:
'ef.
v.a. Apetdoornsestr. 32, VoorthuiAlpenkreuzer/Paradiso.
Diverse BEDFORD Bestel, benzine en diesel, ook personen- HANOMAG F2O, benz.. t 74, '7s. Van part. 03450-7518. D32 fe n. aan de oude weg richting
2500 01803-2644. radio, rondom ramen, f 2475. CARAVANBOUW Sunhome, Apeldoorn, bij km.paal 14,1,
hii« va
v.a. rf «auu.uiouo
bus,
D7RB wij bouwen voor u al een hou- ngang bosweg. Telef. 03429D32
ten stacaravan, model chalet, 2233.
7.50 x 3.50. compl. inger., p,ve fse gebruikte en nieuwe
Onderdelen en accessoires
voor sl. f 15.950. Ind. naar MOTORHOMES
o.a.
VW
keuze, 5 jr. gar., inr. en fin., Amescador, Toyota Hiaces en
showmodel ter bezicht. 01619- Bedford met container, afzetAUTOSLOPERIJ
MAGAZIJN-AUTOSLOPERIJ
b.g.Q. na 17 u.
D32 t«k, div. Mercedes en Bedford
-2092.
sortering
delen
gebruikte
Grote
UNIEK IN A'DAM
Benz. en dies. Ook vele bestelWijrecente
schadeauto's.
en
stacaravans.
motouit
TOERT.k.
leverbaar
voorraad
Uit
gem.
wagens,
gesc.iikt v. ombouw.
27,
dynamo's
Sijbekarspel,
lage
prijzen.
Basisweg
5,
zend
zéér
versn.bakken,
S
ren,
v.a.
Hoorn A'dam-Sloterdijk. 020-110933. Interessante prijzen. 01803en 'startmotoren, tussenassen Benninabroek.
D32
D32 2644.
-^ 9en Ook Veluwematen.
en aandrijfassen, cardans en <E 10) N
Telef.
rechtsaf.
bekleding
sets
remschijven.
D2BD
v.a. 74. En vele andere artikeen *
-

,
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02294-15» X D^B

Unieke
staanplaatsen

RuilschokbrGkGrs
telef.

SLUPERWEG2O

Trix, Quellijnstraat 159,

AMSTERDAM-N
Telef. 020-383925/364443

020-723946.1 jaar gar.
D2BD
—D2BD SLOPERIJ Bart vraagt sloopG B. Products AUTOALARM- en schadewagens. abs. hoogSYSTEMEN, accu's, dyna- ste prijs. Tev. verk. alle m. onmo's. startmotoren. Auto Elec- derd. Osdorperweg achter 487,
b.g.g.
02503tra Nederland, Corn. Trooststr. 020-197647.
028
19-21. telef. 020-793135. D28D112723.

rustzoekers, a.d. rand v.h. bos, in Putten (Veluwe), het
gen. |aar geopend. Volledig aangesloten op riolering, water,
licht
en gas. Tevens verkoop v.d. beste kwaliteit caravans, rechtstr.
v.d importeur. Alum. of redcedar hout.
/oor

Walter Kloostra B.V.
Vakantieoord De Horizon
Apeldoornsestr. 50
Voorthuizen

Aanhangwagens, (boot)trailers enz.

o enkt u aan een aanhangwag en boottrailer, vee/paardentrailer of autoambulance, nw.
of gebruikt? Bij THEO STET
gv. in Heerhugowaard telef
02207-18088. Alphen a/d Riin
02207-18088,
telef.
tijdel.
Vakanties in Nederland
Raamsdonksveer telef. 016214622/4155, staan voor u 1000
wagens en trailers. Direct uit
Zeeland
Drenthe
voorr. leverb. in alle maten en
modellen, lage prijzen. PermaAQUADELTA/BRUINISSE.
nente show, inruil en financie- Kerst in de Drentse bossen. Recreatiewoning te huur, voormogelijk.
rino
D2BE luxe bung. met tv. 05910- zien van c.v., open haard, bad
D33D e tc. Zeevissen, zwemmen.
2-assige AANHANGWAGEN, 15242.
met oplooprem, met huif, van Luxe WONING Igesch. voor 6 paardrijden, tennis etci: in de
binnen geïsol., 3.50 x 1.50 x pers.) in de gem. Norg. rustige directe omgeving. Huur t/m
week Te_
1.65 m. 01803-2644.
D2BE omg.. alle comf. Telef. 05905- 23-12-78. f 245
D33Z
lofJ (170-312841/765834.
D33D
Een
0?8E \zoof aiies wat u wielt!
Pol. VERKOOPWAGENS, 10 aanhanger van THEO BAKKER, open of gesloten, ruim
stuks met ovens en
Vakantie in het buitenland—■————
ook occasions, verhuur. 120 400 st., direct uit voorraad,
gegalv. aanhangwagens en Vee- en paardetrailers, bootEngeland
trailers in voorraad, ook kiep- en kieltrailers, auto-ambulantandemassers. ~BK Trailers ces. Permanente show. Voor
8.V." Voorthuizen, Baron v. service en kwaliteit Theo Bak- Luxury bungalows, 3 only, u kunt tenslotte niet alles zelf
Naaellstr. 94, Voorthuizen, ker, Zwaagdijk 369, bij Hoorn, beautiful surroundings, absolu- doen. Als u 020-805805 belt en
D2BE te peace, „Mille Fleur", St. een tekst opgeeft, helpt een
03429-2235. b.g.g. 2780. D2BE Relef. 02297-1676.
Peters, Guernsey, Channel Is- SPEURDER u een handje mee.
Lands, teleph. 09-44.481.63911. Over deze hulp zult u tevreden
enz.
auto's,
_

telef. 03429-1408/2660

~~"

scooters

Verhuur

NWE. BESTELWAGENS

m
9 oers VW/FORD BUSSEN
W»l'
PN
f
1111/ C r<
\I
UIINO D. V
vrachtwagens tot 26

3

.

GS Club

Uw Tweede Auto-Krant.

__

*0288

mIbO.

bestelwagens

Nieuwe

en
radio, van stl

C

?jin.

Duitsland

m2O m 3. Vanaf /35 per dag
100 km vrij. All-risk verzek. gra- WINTERVAKANTIE in Hoog
in
tis. Tevens luxe wagens. Borg Sauertand, voor kerst nog en- VAKANTIEBUNGALOWS
f 50. Garage SLOOTHAAK. kele mog. Inl. Entrelux vakan- de bosrijke Eifel. Inl.: Entrelux,
D3C tiewoningen, 02230-15647.
Telef. 0xy43]220
Mercedes BMW-Volvo-Opel

teleTo2^^ls®f2L—22ZP

DIESEL PERSONENBUSSEN
EN BESTELWAGENS
totlBm3
Ford Capri, R 4, DAF 66 er
k m trekh
a u om
'
l
mOtl
IC
K I

m 3 div

Drive-Yourself

P37E

vrachtwag. m.

Liam B.V.
duurste uitv., ZILVERGRIJS
\
C2BA
f 10.750. 02207-13455. C2BA
OPEL Rekord 1700. bi. 75. met
LPG, kl. geel, f 5600. Telef.
Wegens omstandigheden te koop van particulier
Opel-Fiat-Ford-Volvo 1978
C2BA
020-350133.
Fiat Ford Stationwagons
Break
Citroën
Onze mooie Ford TAUNUS 1.6
020-723366/183707
km,
LPGL Combi, 77, 42.000
78, 9000 km met dealergarantie, nw.pr. f 18.000, vaste VAN OSTADESTRAAT 280
maart
D2BA
inst. (nw.pr. compl. f 18.5001, or. 1 13.750. Telef. na 18.00 03465-64976.
W. DE ZWIJGERLAAN 101
Pr. slechts f 8750. Telef. 023D3O
C2BA
335184.
5.18,
30
naar
BESTELWAGENS
merk
T.k. v. part. BMW 320, 1976, Honderden gebruikte kwaliteits-auto's gerubriceerd
rijbewijsß/E
38.000 km. en prijsklasse.
bruin met.,
.
.
Ta hevr. 020-435875.
1100
Wibautstraat42 '
GLS,
73,
T.k. SIMCA
elke woensdag bij De Telegraaf/De Courant Nieuws van de
020-922366/947097
DZBA
f 1500. Telef. 020-769669.rOOA Dag.

u

Caravans

1

_

C2BA
26999.
DAME biedt aan Peugeot 104.
afgegeven, 29-11-76,
kent.
km.st. 45.000. kl. geel, ge-

mogelijk.

D3O

vervalor-

ders worden onder voorbe
houd geaccepteerd en uitgeC
voerd.

MIDDENWEG 69
Telef. 020-351446/929197

_

C2BA

169748.

°r28B

121899.
CORRECTIES en/of

BESTEL-EN LUXE WAGENS

—

"

_J

ken, autom. bakverwarming,
slaapcab. en tachograaf, bi.
12 00
Cffiß
Telef. 071-767885.
206
dies,.
MERCEDES
T.k.
2644.
D2BB
B
Diverse MERCEDES L 306 D 9.?* m'
Pick-Up, met open laadbak,
n?RR
DZBB
345.
02999
telef.
2000 kg. 75. 01803-2644. D2BB
JEEP CJ 6. met linnen dak. bera FOkl,F ÏID
tveinig gelopen, 76. Telef.
h
D2BB 9®
31803-2644.
noRR
Eß
T.k. PEUGEOT 204 Bestel, laat
ver|
aHe
reklamevrij. echt 100% in
n?flß 72,

020-161718/162255/

enz

x 3 m.

FORD Capri 1600 XL, aug. 74,
geel, i.z.g.st., f 4250. Voil. fin.
mog. 02990-26999.
C2BA
504
GL, schuifdak,
PEUGEOT
radio, 62.000 km, aug. 75,
f 6950. Voll. fin. mog. 02990-

fin.

MERCEDES 508 D, met rollui-

Jeni. ist.v^w^pr

100%. met nw. accu. f 5750.
020-426939
C2BA

tect..

MERCEDES L 206 D. dubb.
cabtne. m. open laadbak, '75
D2BB
31803 2644.
LEYLAND Sherpa diesel, kl.
blauw, 50.000 km, 77. 01803-

FORD Fiësta L, 77, ƒ 8250.
Sloterweg 1331, A'dam, telef. Voor ieder transport een pas020-171162. Inr., fin. mog.
sende wagen. 0,4.t0t 10 ton.
C2BA Aanhangwagenbedr. RABBE,
Aalsmeer
381,
C2BA MERCEDES Ben* 200. 77, Kruisweg
D2BE
02977-23662.
t
Sloterweg
74,
1331,
504
GL.
4950.
500.
PEUGEOT
f 29
Sloterweg 1331, A'dam, telef. A'dam, telef. 020-171162. Irv., De Wit B.V. AANHANGWAfin, mog.
C2BA GENS. 2.15 x 1.15 x 0.40 m.
020-171162. Inr.. fin. mog.
C2BA
f 1500. 2.50 x 1.30 x 0.40 m,
f 1600. Tandemassers, f 2990.
Turbo,
74,
Touring
2002
BMW
Autoambulances, f 4250. Alle
1331,
Vialle-dealer,
Off.
specialisten.
Slotefweg
f 8950.
types open en gesloten, excl.
A'dam.
fin. Baarsjesweg 281-284,
A'dam, 020-171162. Inr.,r?SA
D2BA BTW. Vreelandseweg 128,
020-180791/126387.
Telef.
035-16083/
H'sum.
D2BE
KTTTf)
Gemakkelijk, als moeilijk zoeken niet nodig is
BOOT/KIELTRAILERS, ieder
model, nw. en gebruikt. Tev.
elke woensdag bij De Telegraaf/De Courant Nieuws van de verhuur.
02265-1841/1770.
D2BA
Dag.
Damco, Hellemastr. 5, Obdam.

1
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de Schinkel

Bedrijfsauto's

-

'
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NUperUS

Middenwegl7s, A'dam

Telef. 938790/940173

Oostenrijk

moaeliikheden Wintersport in het ZILLERTAL
met ( o .a. Gerlos). Ook nog mogeKerstmis. Hotels, half en vol- lijkh. m. kerstmis (v.a. f 161)
pension, kamers met ontbijt en 0 n jan. (v.a. f 110). Vraag brovakantiewoningen. Reis- en c hure: Ito Austrotours, Gevers
Ora.bureau voor Oostenrijk, te- Deynootweg 128, 2586 BP Den
D 370 Haag. te1ef.07CW46415. D 370
lef 02521 -14027.
Nog

voor

enkele

WINTERSPORT

»

\

I

Hoofd-

410, A'dam. Citroën. Ope)

weg

.

•

/AH I
VCI II
vrachtwagens
\

D

•••

Autobedrijf

CITROEN CX 2400, autom., m.
77, f 14.750. Sloterweg 1331.
A'dam. telef. 020-171162. Inr.,
C2BA
fin, mog.

'

••

1

fi?

C

•

PONTIAC Firebird 350
i.z.g.st., f 2950. Voll. fin. Rallye Sport. 70-er, met gas
-noo. 02990-26999.
C2BA en stereo 8-track, prijs f 2950.
23355.
C2BA
FORD Granada Coupé, brons Telef. 02510
bj.
ROVERS,
RANGE
T.k.a.
2
metall., okt. 74. i.z.g.st.,
52.000 km, / 4250. Voll. fin. 72/73, beide i.z.g.st. PeereTelef.
Hoofddorp.
moq. 02990-26999.
C2BA boom,
C2BA
FORD 1600, 4-drs., i.z.g.st., 02503-17319.
m.
1272,
Votl.
financ.
Taunus
1600
bi. '74. f 3750.
FORD
L.
moq. 02990 26999
C2BA bruin met virryidak, goede
C2BA
FORD Cortina 1300 L, geel, auto. Telef. 020-933024.
nov. 74, 59.000 km, i.z.g.st., OPEL Kadett, 73, weinig km,
f 3450. Voll. fin. mog. 02990- qave, mooie en betrouwb.
26999.
C2BA auto. Telef. 020-933024. C2BA
nw.,
van
MERCESIMCA 1501 GLS, m. 75.
T.k. in st.
DES 280 SE, b|. 70, rood me- qroen metall., f 1850, gaaf en
tall.. getint glas, el. schuifdak óoed. Telef. 020-933024. C2BA
en pookschak., zeer goed er FORD Taunus 1600 XL Sport
mooi, vr.pr. f 2150. Desk. on- Coupé. m. 72, f 1975, I.
derz. toegest. Int. 02990-28910. blauw met., vinyldak, radio.
FORD 1600, 2-drs., aug. 73, T.k.

THF BEST IN TOWN
u graag met zijn charmante
is
gastvrouwen. Geop. ma.-vrij. ook Claudia, van Soiebaystr. i.
558hs.
020er.
Telef.
Overtoom
14.00-24.00
uur.
van

;
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[Voor uw VITRAGE, v.a. f 1 {Rechtstreeks van groothandel,
p.m., overgordijnen, / 2 tot handgeknoopte Marokkaanse
Good selectioo of young and beautiful girts. Open 7 dayt a / 9 p.m., velours v.a. f 4 p.m., BERBERTAPUTEN. Bijv. 2^40
week. From noon till 03.00 a.m. HEMONYLAAN 21, A'DAM. de mooiste meubelstoffen van x 1.70 m. van / 914 voor f 699.
D42A f 6 tot f 16 p.m., J.P. Heijestr. Telef. 020-117905.
TELEF. 020-715931
E>4B
120, A'dam. Telef. 020-830774 TAPIJTKOOPJES bij HaagesD4B Hinten, o.a. velours en rryfeoGeen koopavond.
TAPUTCOUPONS van 1 tot 9 tapijt, v.a. f 49. Type Axminm, met korting van 40-60%. ster bloemtapiitv.a. f 89. WolAMSTERDAM
is voor u de gehele.week geopend, van 12-02 uur. Zondags Uitsluitend bekende merken, ten berber 1000 gr., legklare
gesl. Ruime keuze uit onze charm. gastvr. Telef. 020-181374. Zuiver scheerwollen Axmtnster rug, van f 179 nü / 99. Op al'e
OVERTOOM 274. A'DAM.
;
Q42A bloemtapijt, 400 cm br„ met bekende merken de hoogste

The House of Suzy Creamcheese

Huize Corrie

Oub
SPROKKELENBURG.
I Waaldijk
9. Bemmel, ontvangt

maandag 6 november 1978

T.k. nest PERZISCHE kittens.
5 wit, 1 blauw, 1 zw.. met
stamb. Zijn plm. 3 mnd. Ingeënt!. Teven# 1 votw.jwtteen 1 volw. zw. pers. 02152-

l.k. 2 Pen. KITTENS, wnook.
lp, en Ik. met paft., f 360.15
C53
wk. 020-948418.
Harxttamme' PANAMA'S; praten lachen, zingen en huilen.

C42A
D42A 160314.
080-225123.
Huize MARINKA, privé-sfeer,
Oostenrijk
Hella
lepenplein 4, open v. 13.00welkom eni
hartelijk
;
een
_C§3 ZeldLVoor
57480.
tamme, spreken020-930444.
en 24.00 u. Telef.
fijne ontspanning. Entree eni
INTERCOACH wekelijks naar WINTERSPORT,ammet kerst
nest
ROTHWEILERS
de Molukkenkaketoe. loopt je
Aang.
heropend.
MAUREEN
GeesterSee en KaInnsbruck, Zeil am See. Lan nieuwjaar. Zeil
drankje vrii. Bos en Lommerw.'•
met prima stamboom, ingeënt' overal' achterna. Uniek spregastvrou- 148. Telef.
C42A
deck retour v.a. 1 180. Ook prun, kamers met halfpension. singel 58, met nwe.
020-824991.
en ontwormd. Telef. 08388- kende .grijze roodstaartpap»ondertapijt en gratis leggen, korting en dan ook nog gratis ?«fid
app.'en hotels, inf. Pr. Hen- 10 dag. v.a. f 339. Recr.bedr. wen. Bij ons is nu alles aanw.
f 196.
C53 gaaièr» ■'
8.V.,
Telef.
072-124981.
Alkmaar.
Zwaar
D42A
Berber- gelegd. Haages-Hinten
f 195 p. str. m.
drikkade 21, A'dam, 020- Keijman B.V. Rhenen.
dwergt
l enrakorviA PAPEGAAI met kaketoes, ara's, beo's.'
tapijt. 400 cm br„ 79 p. str. De Clercqstr. 80. ' telef. 020D37Q Huize „de VELUWE". Onze
D370 08376-4121/4130.
259912.
,m. Haartapijttegels v. bekende 185894 Noordermarkt 37-39.
heten
u
gastvrouwen
nieuwe
en
Duitse
Oost.r.
e
ma.
uur.
2e
sneeuwge
Vertegenw.
meisjes.
Ceop.
huis
met
de
bar
en
leuke
t/m
18-02
vr.
Gezellige
„Huize 262", het
WINTERSPORT in
fabriek, 50 x 50 cm, alle kleu- telef. 020-228174, A'dam. D4B
Kamp./app. in van harte welkom. Veenen- tuiste entourage. Telef. 072 !- Hetmersstr. 17 (bij Nassaukade) 020-128437. .
D42A ren,
bied in Sólden, Tirot, gasthuis VW-fcant.
Jan
f 6,95 p.st. Ned. Tapijthal PLAVUIZEN, plavuizen. Ze zijn
telef.
08385-14360.
daal,
na
u.
10
124327, Honthorstlaan 262.'
met ontbijt, O.Sch. 80-110 boerd. en landh. Inl.
Edison, Elandsgracht 92-94, g, weerl Prachtige herfstbonte |? ntWOfmd Tete<
P53
„Waldhof", fam. Klotz, A- Verkehrsverein Vertretungen. Roeckplantsoen 16 éénhoog. oeoo. 13-01 uur.
C42A
73
A'dam. telef. 020-240780- D4B plavuizen, 20 x2O cm, met kteiGeopend: ma. t/m vrij., 11-23
6444, Aschbach bij Sölden. Ti- Alblasserdam, 01859-4761.
D42A BEA-CONTACT, dir. en indir.
JOB koopt alles, ook voor wo- ne schoonheidsfoutjes, f 16,50 T.k. HoM. HERDER, reu, met
C370
JD37O uur.
rol.
bemiddel .adress., ook voor esIN RUSTIEKE EN EXCLUSIEVE SFEER
en antiek. Te- en f 17,50 per 2 incl. BTW. stamboom, ook geschikt voor
ningopruimingen
Landhuis
ontspannen.
Exd.
04 ?' 154WINTERSPORT in 45 plaat Van maandag t/m vrijdag, van L'HIRONDELLE, Holthuizerstr. cort, live-shows etc. W. Fran- Nu ook wervelende live-shows en video. Open v.a. 14.00 uur. lef. 020-266162/366049.
25»
D4B Tegelshcp Doddendaal, Dod- bew. Telef. 02510-28712. C53
sen, ook nog div. mog.heden 8.30 tot 21.00 uur kunt uuw
bij
keweq 12.020-350151.
10.5.
Rijksweg
Arnhem-Apeldoom.
km.paal
A5O,
D42A
telef.
101
Ruwhar.
TECKELS. 11 wkn.;
Nijmegen,uur
T.k. een UTS-JUMEAUX. Prijs
in kerstperiode. Voor gratis SPEURDER opgeven. Teksten, 22. Didam. 08362-4250 D42A
TELEFOON 05766-2588
kamp.afst. m. st.boom. HaarMODERN KONTAKT
f 200. Een hangkast f 35. Te- ££233516, 08
w
NIEUW-AMSTER- Bureaubetere
«reisgids en inf.: Waterman Rei- die voor 13.00 uur in ons bezit' Bureau
exd. adressen.
D4B
voor
;
lef. 020-194008 (bellen na 16.00 13§602.
!zen, Molukkenstr. 169, 1095 *jjn, kunnen gewoonlijk de DAM, voor uiterst discrete, Keuze
nk'
.
d.m.v.
Pieter
foto's.
'
uur).
.
Cé? Prachtige nwe. blank en don- ST.-BERNARD ,t.k„ teef.M financ
BG A'dam. Telef. 020-936261/ daaropvolgende dag reeds excl. adressen, maak uw keuze Ros. Hoefkade 1320, Den;
053
eiken ker eiken bureaus met bijbehoEETHOEK,
0370 worden_aeplaatti^__i^__C uit onze fotoboeken. Tevens
a
eiken
Tk
657339.
BURMEESJES,*
vader
Fil.
'
BREDA,
telef.
070-802027.
Brüine
(§3
HAAfiWFG
170-172
telef.
076-132632
Haag,
voor n.o.t k Tetef as4aWoo9' CS3 3C
bemidd. voor escort, livewandmeubel. Telef. 02155- rend schuifdeurkastje
kamp f 375. Te)ef . 023..
Fil. HoeveC4B slechts f 990. Bezoekt onze T.k. IJslandse PONY, mak en Ü
shows. striptease etc. Amstel- A'dam: 020-107061. Voor es14811
•
Spanje-Portugal
T75568
D53
03495-4101.
O
dijk 132', telef. 020-730830. Fil. laken:
T.k.a. Dimplex elektr. OUE- ftSTzij p / 9B
070n
Haag:
cort-service:
Den
en
.V.
V
voor.gr.
Kad.ika gen, f Z750.020-138355.
HONDENPENSION
Alkmaar 072 613090, fil. Haarx 0.55
,
h6nde(V Nw< geb. Binnen943275. A dam. 020-107061. Helen en Mieke laten u graag vri|blijvend kennis maken met 8 VERWARMING. 1.90
Off. BUSDIENST n. Spanje. 4
lem,
D42A
023-322861.
t( S T.k. Afghaanse WINDHOND, »n
R'dam: 010-550866. Gorkum: topmeisjes. Na een vol uur relaxen in een excl. sfeer kunt u het3m, als nw„ f 175. Hevelpomp. K.L,
xp. week. Costa Brava/Barc., GEWELDIGE aanbieding. 15buitènrennen. Altijd geop.
met exd. 01830-34432.
merk Japy, met kl. tankje en
'
rSfl
D42A
ret. f 245. Tarragona, ret. daagse vliegreis naar Gran Ca- ESCORT SERVICE,
_D53
Tripf;ffi4y-IS2.
—.—O5B
uw
woordenboek
Geen
m
schrappen.
Nieuw-Amsterwoord
wel
uit
teleurstelling
vat,
Bureau
Itr
en
Itr
400
peilglas v. 4
19 00uur071-764671.
-1 2T70. Valencia, ret. f 290. On- naria. Verbli|f in goede bunga- dames.
van
C
53.
leiding
Club
onder
MECHELSE
PLAZA
mQQia
156.
Vanaf
13
00
T
k
132'.
Telef.
vaste
Vrolikstr.
020-940625.
prijzen.
entree,
Amsteldijk
tegen elk red. bod (afhalen)
000
vrijdag uur.
dara. Calpe, Altea, Benidorm, lows met zwembad. Peissom dam,
herdérs m, st.b;" Moeder goed
;
D42A
D42A Loekie. Maandag t/mFluweien
Ür waaks.
Alicante, ret. f 310. Vr. folder, slechts i 595 p.p. Vertrek op 020-730830.
VERS, met stamjy
vanaf 14.00 uur.
Vader.eert. fn. lof. Pr.
Leo Kors, Heemstede, telef. 13-11. Inlichtingen en boekin- HUIZE 100. Onze nieuwe gast- Burgwal IC, Den Haag (Cen78. alleen reuen. 055-215091...., /.400 p st. 03420-4903 : D53
ontvangen
Reisbureau
u
intieANVR
in
;
D37S
bii
uw
vrouwen
gen
-023-280999/288851.
Huisbars maken wij in diverse
trum). 070-651567.
D42A
Btoemtaoiit
Duitse
HERHERDERPUPS. "4 Te -koop'jonge
me sfeer. Geopend van ma. t/
KERSTREIZEN, Can. Eü.. vol of bij
station,
Rlmbij
APELDOORN,
met DERS; prima stamboom, 'ing.,
geb.
100,
7-8-78.
Apeldoornseweg
010-11326
Haarlem.
Telef.
023-327694
reuen.
m
vrij.
17,
Telef.
v.a.
21.00
uur.
Baan
,"*7
profesRotterdam.
met/zonder
ontwerp),
op plaats. Bel ANVR Reisburo
club Contacta, doori. 8 kw.
D37S Arnhem. Telef. 085-451543.
In de kennel van Biel- ontw. Keuze uit 9. 03436-1351
Lrjr>o TAPIJTHUIS RENE one 'e biertapinstallatie. Biel- stamb.
Somèr, v. Woustr.2l2,
dur. geluidsfilm.' 1 10. Privé-cademeijster. Telef. 03432-1675.; tfÖGEIVOÉDERHUISJES.
tafels,
excl.
sen
karrewieltafels.
A'dam, 020-640111 of 767222.
Huize LIESBETH, 3e Hugo de bines. keuze uit 600 Mms.
UJU bA'dam
a,te barbenodigdheden. Bar- Te koop mini PONY. Telef. de tuin
.rieten, dak, ir
D37S
Grootstr. 14hs, open 11-24 u. Hoofdstr. 10.14-22 u.
D42A
larix, .„'ver
berken .;.eri
appartementsen
C§3
03432-1675.
krukkenhalTotaalprojecten
Si CAMPINOZat. 12-18 u. 020-842596. D42A
en IMTPFI7PMPVPFRT
manier
kunt
kennisBemidd.buro IRIS voor' discr. De rKib waar u cp een ruètige vrijblijvende
koopdarïTejrV
2V4
BOUVIER,
T.k.
reu.
Huize Anka, Nassaukade 248. contact-adressen.
Rozengracht
gashaard,
Mariënhof maken met onze 12 lieftallige assistentes en onze nieuwste»T.o.gevr
DS.
gesch. v. bewaking, lief v.. lef. 08380-18622/34055.
ontv. repr. heren. Na afspr. 56. Vianen. 03473-3607.' D42A shows en video. Vleutenseweq 249A. telef."o3o-944904.
D42A
of
met
kolenPrinsenreisburo
schouwmodel
ANVR
Vonk.
IRA-IQ9
Telef.
uw
kind.
C
53
HONDENWEREJ.D
«s
020 847627, nu ook 's av.
01608-5103.
D£
Or" 1
houtvuur, of dubb. brander
ALKMAAR, huize Liberty met
gracht 236. Amsterdam, telef. aanw.
Telef, onmisbare, gids_inde «ereld
D42A
BRIARD.
T.k.
jonge
Telef.
070-299860
gashaard.
of 255176.
D37S
Telef. 020-268465. Donderdag
nieuwe vri. leiding, gloednieuVerschiint
A'dam
Woustr.
Huize JAVA, nu met Hind., we meisjes. Honthorstlaan 100,
040-439274. Met stamboom en van de rashood.
767222.
C53 tweemaal per .maand,. -Jaar
D37S
640111 of
Sur. en Holl. assistentes. Ja- 072-151789.'/
en
avond
kunt
doorbrenD42A De club waarin u een gezellige middag
abonnemenl 1979. f .42,.-fJieuP
HERDERPUP,
vastr. 196 A hs, A'dam. Telef.
Vuerense
qen met internationale meisjes. Kom eens vri|blijvend langs.
Radio,
tv,
muziekinstrumenten
abonnees fQI en met.dec.
RIANNE
Bemiddelingsbureau
Algemeen
D42A
020-939960.
mnd met
WEERDSINGEL WESTZIJDE 53 CENTR. 030-319317
ig7g grat|s;. p ortvrjje opga^
voor contacten en ontspanVAntwoordflummer
Huize
Alkmaar-Centrum.
KLEURENTELEVISIES door delT.k. elek. ORGEL. Eminent 500
44.
ning. 2e Hambakendreef 111,
C53 3anJEANNET, goede wijn behoeft Den Bosch. Telef. 073-810118.
bank teruggenomen v.a. f 350. Luxe, m. rithmix. i.z.g.st. karakter. 04907-3239.
57,0 VE Aslenof te)ef
Laqe tarieven op verre reizen.
CHARTERS/WBI.
niet
ma.
t/
Kramer
f
zijn.
Open
gar.
1275.
HOLLAND
duur
te
Zw.wit-tv
s
met
2200.
HERDERS
Singapore
Telef. na 18 u. 020- T.k. jonge Duitse
Bangkok f
D53
04936-1345.
„Huize MAOmg.
TV's, Haarlemmerdijk 102. Do. 186925.
f 1650. Jakarta f 1600. Hong alle bestemmingen in USA en m. vrijd. 13.00-01.00 uur. Gra- RISKA"Alkmaar.
C49
NieuwtandetSinqel69, 072-111957.
12-02
u.
sfeervolle
Ma.t/mza..
in
i
bungaD49
CM
kong f 1675. Tokyo f 1975. Canada. Speciaal agent Laker tis drankje. Telef, 072-128579 low, corr. en discr. Kerk pad 1,
koopav. 020-227664.
QRGEL
Manilla en Wardair. Met u zoeken wij Luttik Oudorp 38.
D42A
f 1025.
Be)
Colombo
020-991818.
2
jaar
?
DEFECT?
en
ntme.
TV
T i'
Wfltn, mei starnb.van'Ned.
Telef. afspr. 02208orbitone
f 1900. Kathmandu f 1200. naar de voordeligste reismoge- Al 8 jaar Buro Erotica Kontakt Bergen.
Zonder weghalen! 3 mnd. gar. Qud Vraagprijs f 2650. Telef. wkn.,
f 75, in dec. af te ge5454. Ma. t/m vr. 01.00-24.00
gebruikshónden. 04905Curapao f 1175. Aruba 1275. lijkheid.. Bij ons nog plaatsen voor discr. excl. ADRESSEN.
150.
Nesty±9
, D53
D49 ven. Siamezen t
Ook 's avonds.
ais-130355
Q42A
Zwembad,
sauna,
rust.
solarium
(r.pl.
beschikbaar.
Goede
en
snelle
uül
een
oase
van
in
1630.
Ba
ma's
Relaxen
ha
f
Bogota
Asterstr. 49, Nijmegen. Telef.
mog. Telef. 02904-515, r A .,'r /cl
Bel
of
keuze
DEFECT?
020-844848.
tv
TV
op
u
e
02524-681.
nu
de
nieuwste
arts)
service.
bieden
u
de
WHt
klasse
ABBENES.
ATTENTIEII!
TELEF.
Wij
grootaanwezig.
EAST
KAAGWEG
19.
HUUR
TRAQ42A
f 1200. TRANS
080-773534.
£53
bi
D42Ak Zonder weghalen!! 3 mnd. gar. vvasa utomaat met recht van A'dam.
n
VEL 8.V., Van Baeriestraat ste keuze uit vertrek- en retour- Huize BELLA, Nic. Beetsstr. wijze verwend worden door 55 All credit-cards accepted.
Ook's avonds.
STAANDERPUPS
D49 koop bij Reska Radio 8.V., Ja- Duitse
met
Komt
u
data,
Londen,
vertrek
relieft.
nwe.
meisjes.
telef.
020Amsterdam,
-156,
99hs, zijstr. Kinkerstr. Telef. eens vrijbl. langs om de sfeer
_stam Fa )Jskoud . 05944-1342. 'D53
Kleurentelevisies en VIDEORE- vastr. 133-139, A'dam, telef. korthaar)._ m.
-1"T^*721282/721104,
037 A servering New York, Toronto, 020-162527.
Geoo. 11-24 u.
boom. Telef. 04120-25323.
proeven. Interclub, v.;
te
tcdoicdc
CORDERS. zw.w.-tv's. gebr. 020-350291. Van der Hooplaan n<c
CfiS T.k. nest BULI-TERRIERS m.
Nieuw geop. in Veenendaal. Heemstraweg 25, BeuningenI)
met gar. Ook ink. RTV-Snop. 164. A'veen. 020-419570 D49
Telef. 05960-19578. D53
stamb.
Geoo.
v.a.
uur.
Schoterweo24.
Haarlem.
023-251715.
13.00
en
oostkust (of omge- huize ELTICO, m. charmante (bij Nijmegen), telef. 08897Rapenburgerstr. 89, bij Water- tv.REPARATIES. gar.. snel Z
e
M7A
UJ/A
lATA
-39
WOLFSHONDEN/, pups
loopleinmarkt. 020-268155. D49 en
thuis, ook aang.,
keerd)< v a f m Boek nü uvv gastvrouwen en videoshow, in 2130, geop. van ma. t/m vrijd.
/en),
78
nn
meestal
geb.
gn
mede kwaliteit. Inl.:
23 dgn. kampeertoent naar najaars- of kerstreis b.v.: Varv privé-sf. 08385-14580. Veenen- v. 14-1 uur.
D42A;
A'veen.
Telef
'
avonds,
ook
DAGen
S
TV
AVONDSERVICE.
90. Geop.
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DS3
Boogschutter
**.*•
Mid1098.
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ook
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f
K™
couver
Ook
070-996262/948973.
Marokko
rep. o.a. Philips/Aristona.
NATASCHA'S Home. Echt het
v'v
D42A beste
.
en Zuid-Amerika. bijv. Ca- ma. t/m vr.. 11-23 u.
met haar gastvrouwen u ontvangt in verk<
Willy
CLOCHE,
denwaar
LA
2,
Onsteinstraat
Bureau
adres.
D
gar.
m.
Reisduur '6 dec. tot 7 |an.
racgs
1365 Bogota f 15® Huize NELLEKE. zeer discreet, Arnhem, 085-615121. Graag te- i- een hartelijke en vrijblijvende sfeer. Van ma. t/m vn|. van 12-02 "ax, ££'
ma TV-REPARATIES
D49
020-232365.
Avondservice, ook A'veen en ™A/cDrpln^ncf«
Reissom 800 ASHRAF
5
287D.
Tevens
uw
esverzorgen
wij
etc Tevens de laagste tarieven voor al uw wensen, ma. t/m lefonische afspraak.
Amsterdamsestraatweg
Bóterwijksestr._lC, Oiruur.
D42A
DWERGPOEDELS, rrot stamb. anJw. (N:
aersinael27_
Bijlmerm. Telef. 020-765219
Br 04997.2779. D53
nagr het Oosten en Australië. vrij. v.
D42A T.k. TROMPET, merk Hüddel.
uur. Fagelstr. Lelystad. Huize CARLA, ont- cort-service. Creditcards wil beaccepted.
10-02
C
49
D49
Telef. 03410-14531.
Leiderdorp. 07T-890674
Q ok campers, Greyhound etc. 29A. Breda. 076-145723- D42A
relatie,
'erse
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of
avond
met
uw
SETTERPUPS. voll.
middag
u
een
geheel verzorgde
C53
Venrav. 04780-1534.
spannen in een fijne privé- i- Wenst
.
■'— WBI-reizen. Den Haag. ZwolJz?
bezoek
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1
Huize
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sfeer.
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u
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'-•-VERREREIZEN lage priizen,
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D37A ma. t/m vrij. v. 12.00 24.00
Kunst en antiek
komt u eens geheel vrijbl.
>70 ANVR lid. en daarom uw ga16A,
Breda.
Mauritsstraat
uur.
langs. Hofstede 180. Hét adres
f 5000. „SunnySparks" BULUTERaangereden,
rantie voor vakantie. Bangkok,
1
A
verhuizing 4 oude BUI- goed
Telef.
polisniets
moet.
French
Weg.
mag,
Alles
uur.
12-22
BRIWAX
Geop.
Nieuw!
in
Lelystad.
v.a
aanw.
Inl.: W.H. RIER-kennel heeft pups te
keur.rapp.
AllStralie f 2350 076-141963.
1350, Kenia, f 1425.
D42A Telef. 03200 40918.
SpcxxD42A waar u kunt vertoeven met onze gastvrouwen en kijken naar hers and laquers. Unieke was TENLANTAARNS, 1 st., 2.50 Versteeg.
B.
6
A'dam. Ook Amerikaspecialist.
NEWZEALAND f 2450
mahonie m hoog, 3 kops, 1 st., 2.00 m
ffi
BREDA, Maison Daisy, nieuwe Bem. Venus, Nijmegen. Voorr continu, intern, live-shows of videofilms. Tevens uw gelegen- voor qrenen eiken en
Somèr
Beetho- DAMTRAVEL, 020-228181
Telef.
0342»
Straat
rv. Reisburo
Voorthuizen.
hoog. 1 st., 1.50 hoog. 1 hangD53
meubels. Verbluffend resulassistente aanw. 076-148173. discrete contacten. Inl. 080-i- heidvoor
CK gen- Telef. 08894 2465.
86, A'dam, 020-767222.
han- lantaarn, geheel bewerkt met 1421
voor
antiek
Speciaal
ll—l—^^^
taat
Driema. t/m za. v. 11-23 u..
uur.
Tolgeop.
Elektr.
HONDENTONDEUSES.
11-21
en
solarium
heeft
444772.
sauna
del restauratie en meubelma- bloemen. Telef. 023-316064, na T k Kennel De Vreugde
lindendreef 8. bij het Liesbos. huis 75-83.
D42A raadpleeg uw arts. Hotelservice en overnachting mog. Credit ker'ij.
Vaartuigen
C5O nog enk. pracht. Duitse DOG- Vr. folder. Freya instrumentenGrooth. Russel, Westerd; 18 00 uur.
D42A
Breda.
Jonkerstr.
CLUB 145, Engelandlaan 145,'■ cards welkom. Discreet en besloten. Dagelijks open van 13.00 kade 36,
G
GENPUPS. geel, gecoup:,- makeriv.
.
EX"
Huize Parisienne, Haarlem, telefoon 023-343462.
Voor antieke KASTEN enz. ontw., ingeënt, met stamb'.- telef. 020-266195.
BREDA.
l
ledere
199,
Weekend
Breda.
9W"
gesl.
Haagweg
uur
's
nachts.
'ma
-wo
tot
;l? Hoe komt u spotgoedkoop aan
' | naar „De Vereeniging" te van
aanw.
Mauritsgastvr.
charm.
Gr,-witte
.'n
pl.
zwarte
DWERGen
C
325
van
Paul
en
Chantal.
11 x
Huize DEBBY, vernieuwing, zaterdagavond parenavond, onder leiding
m.
T.k. enkele houten SCHEEPS- Zaandijk. 075-211719
D5O voIw. reu. D. dog, geel, met POEDELS; m. st.b., ing. en
•-Tvde beste ZEIL-SURFPLANK? MOTORJACHT
geop. v.a. 12 uur.
best., 6-cil Mercedes. singel 15.
charm. gastvT., leuke attracties]
v.' Geheel compleet. Inl. M.C.I. dubb.
Telef.
stamb. Telef. 05973-2000. D 53 ontw. 05127-1920.05475.225.
V-b.v., telef. 010-669580 of 010- spec. pr. f 39.000. TelelL Nieuw in Breda. Huize RAMI- in prettige privé-sfeer. Beleefd
D3B
ma.
t/m
Huize
adres,
Te,ef
Debby,
RA, discreet
aanbevelend:
D3B 02963-3918.
GRATIS kooi! Bij aank. v.e.
?n
v. 11-23 u., Speelhuislaan Schrijverspark 61 tweehoog,;
papegaai, ara, kaketoe edz. Zoekt u een DUITSE DOG? De
C5O
1760, b.g fl4125.
V.Woor DAF SCHEEPSDIESELS. T.k. eiken VISKOTTER. 16 x 4 vrij.
2 rmn. Tev. spotgoedkope aquariums. IN ed. Outtse Dog geneiut) en
weg
60. Breda. 076'-811733. P42A Veenendaal,
telef.
08385Heden, 10 uur, verkoop van v a
AjQ ombouwdelen. ombouwsets, x 2.25 m, bj. 1953. 125-pk
Ringweg Coentunnel, Katropa.
D42A
•
decca
en
17279.
020-846582. Hoofdhaar clubfokkers helpen-u:verenz,
Merc.
8
radar
presenteert
partij
schroefassfeer
nieuwe
Club VARIANT
en
een
POPPEN. geen parkeerproblemen. Telef. wen 460'. A'dam-W.
voor
T. hvdraul. keerkopp..
Ds3Wer Bel voor inL 04102-1019.
echolood,
onderh.,
MARLENE,
achterstall.
Atprivé-sf.
voor iedere man een aantrekke- Huize
enz. A. Colijn. Gendt (bij
sieu- houten lokeenden. 25. Porse- 520-864372. Dood. koopavond,
club
de
internationale
zakenman
de
geeft
«
•
exclusieve
,
Onze
goed zeeschip Prijs f 37.50 lijke live-show, 14 00-17.00 uur jehstraat 18, Arnhem. Telefoon
telef. 08812-1607.
050 UHOS.— -,."•
en niveau, waar hij al zo lang naar zoekt, o.a. lein, betaaltafels, staande klok' D42A tel tot genoegen
D3B en 19.00-22.00 uur. Verder zijn 085-456391.
ken en div. kleingoed. AntiekD3B Telef. 08350-4921.-•
ÏÏL
verzorgd
films,
showprogramma
bar,
sfeervolle
een
continu
een
stalen onze gastvrouwen de gehele Saunabad
„ATLANTIC", door onze elegante welbespraakte gastvrouwen. Nachtegaal- handel De Spaans Galjoen, 2e Bussum: Weer binnenqeko.ij.k. stalen MOTORKRUISER. T.k. r opgebouwde
•;
tot
01
00
uur.
2e
dag
aanwezig
m,
8750.
telef.
f
pri|s
60,
6.501
Haarlemmerstr.
020042A Weteringdwarsstr. 338, Am- men partij Engels ANTIEK.
10 met a.k.. lengte 9m, met 42- SLOEP.
Bilthoven.
030-7821/2..
laan
36.
sterdam.
C5O Door eigen import nog lagerePORNO •'"
D3B Jan v.d. Heijdenstr. 88huis, 262361. Geop. v. 11.00 24.00
pk dieselmotor en veel acces- Telef. 08350-4921,
de Am- uur. Raadpleeg arts.
het be- Huize
bij
privé-club. AQUANTIÈK,~in- en verkoop prijzen, 0.a.: zeer fraai oeschilA'dam,
020-794972,
MODERN
MONA.
KONTAKT.
D42A
V
Sony,
04180-2257.
C3B
Telef.
Jachthaven EEMBRUGGE
gesl. D42A
tere bureau voor bemiddeling zoekt een beschaafde dame. scheepsantiek,
-instrumenten derd kamerscherm,
grote,
(Kerstbolt) te Baarn. Zuider- stelkade. Weekends
Nieuw!
Huize
om
te
reKARIN
18-22-25,
klassePhilips
g
o
e
d
tn|
\vVOCEAAN
gastvr. om heren te ont- Voorstraat 77 bis. Utrecht. Te- en curiosa. 01721-8926.
D5O goudkleurige wandconsole met
,T'schepen met uitmuntende zeil- eind 4 (over de brug rechtsaf), Lulu en BLONDY-HOUSE. Zij laxen in privé-sfeer. Telef. 020- vraagt
Eventueel
escort. Ho- lef. 030-311195.
C
428
vangen.
div.
mah.
lab
e
s
t
l
i
n
g
:
Wad.
teit,
u
luxe
marmeren
in
gastvrij
ontvangen
militairia,
de
van
Wotffstr.
verkoop
ge183620. Elisab.
35'. norarium in overleg. Pieter Amsterdam, Buiten Wienn- Antieke WAPENS,
■f. eigenschappen. Ook als casco specialist in
ink./verk. 2e J. Steenstr. 40. denkasten, ingelegde kabinetQ42A{ Ros. Hoefkade
pns|ol-argt.,e
leverbaar. Tot 11 nov. spec. selecteerde occasions, tech- bungalow. Utrechtseweg 201 A'dam.
Den
, 020-222785.
im
en
confiVIP
courant,
en
te
Amersfoort.
3.5
telef
D5O kast, eiken cilinderbureau, div.
v.v.
nisch
A'dam.
020-718504
goed
• aanb.
gaWams Watersport,
Privéclub ROMANTICA tussen
D<->DMn\/incrvraqqcttfc; type
Utrecht, Jaffastr. 1, telef. 030- PINE-WOOD-ANTIEK. Engeldential. Telef. 033-18770. Q42A A'foort en Soesterberg. geop. »f? 9 '
rantiecertificaM Postbus
't- Geeuwkade 3, Sneek. Telef.
A'damUtrecht.
W530.
CT jelef 02154 18020___D^ Huize DE
SCHAAPSKOOI ma. t/m za. van 12-01 u.
se, blankgeloogde boerenmeuPORNOVIDEOCASSETTES
.051»15ro6_iM
i
e,s |2ef
165, telef. 030- beien,
sestr.weg
voor prettige contacten. Wij Utrechtseweg 345.
D42A kum. 01830-34432.
hoge klasse, speciaal §
Te(f
D 428 441395 Vrolijke, opgewekte,
verzorgen ook leuke shows.
Marian HILVERSUM, wegens grote positieve MtISJES. dames,
ELLEN.
Correspondentie- en contactclubs
MAISON
"»*«
°*
Kagerweg 18. Assendelft. Te- aanw. Bilderdijkstr. 212ns,1
•*f
vragen
nog
enige
drukte
voorkeur
hostesses,
x
wij
bij
geen
«•
lef.
02987-3732.
D42A open 10-24 u. Za./zo. 11-24 u.
Postzegels,
Hedenavond bieravond, M,25
besch. assistentes, zeer hoge ervaring/part time, die zelfs de
D42A' verdiensten
yC? per glas. waar u dan tevens ge- y/Vij kunnen geen enkele AAN- Huize SONJA, heren opgelet, 020-125245.
gegarandeerd, meest veeleisende man graag
wangentafels, compl. wortel- POSTZEGELS,póst2eg)-rais
stijl- en populair kunt SPRAKELIJKHEID aanvaarden bel 055-211285, Kweekweg 10, Nieuw Huize Lydia. Geop.: Club de Paris, Kleine Drift 7, begeleiden, zijn bij ons altijd Wij hebben weer veel klem- noten 4 Gelige slaapkamer, eiA•rkel,•
D42A ma. tot zat., 10-23 u. Gr. telef. direct achter het station. Telef. welkom, van 12-02 uur. Tevens goed. niet voor HH. handel. ken halbank met strakke pane
V.' dansen van 20-01 uur, in Cafe- voor gchade van welke aard Apeldoorn.
'''
de
Dancing Mourits. Adm.
jan
ontstaan door het IRMA LA DOUCE, geop. ma. afspreken 08384-1852, Drift- 035-854409.
D428 voor escort en exclusieve con- Frits STOLK, Koninginneweg. len uit p| m . 1800. mah. staand
CSÖ
Ruyterweg 23-27,
13.00-24.00
u.
Sluisstr.
vr.
plaat
koperen
wijzer(Utr.).
weq
of
t/m
77.020-731562.
met
Nederland,
horloge
15. ELST
niet, niet tijdig onjuist
D42A UTRECHT, La Cloche vraagt tacten door geheel
020-161436. Toegang
65. Telef, 020-724437.
D42A OSIRIS Arhem, exotische nog enige representatieve gast- Speciale weekenddames ge- HH. handel., de koning en kei- plaat met maan en datum, zeer
voet/bnmasg,j r
*l*l'
Buro SELEKT discrete bemid- gastvrouwen, intieme sfeer, vrouwen. Part time of intern vraagd voor Jaffastraaat 1 en zer in de majolica HANGOLIE- fraaie wortelnoten piano met BRANDKASTENI JARECO
mah.houdonker
v
e
r
k
o
p
.
'
kandelaars,
dames
b.a.
50
modellen
zat,
en heren. films, shows, verder alles mo- - mogelijk. Vervoer kan evt. ge- A'dam. Op
en zondag.
LAMPEN
deling' voor
Diverse clubs
uitsluitend telefonisch, gelijk. Ma. t/m zat. 11.00-02.003 regeld worden. Amsterdamse- Goedlopend privé-huis vraagt wand- en staande lampen plus ten biedermeier eethoek, gr.
Inl.
:
oud en nieuw, alles mah.houten kuifkast, gr. dubb.
04130-67702 van 13-23 u u. uur. Eusebiusbuitensingel 31, straatweg 287D. 030-432829. met spoed lieve ASSISTEN- schippers,
scherp in prijs. Tevens ke- rhah. schrijftafel enz., enz.,
Seland'.GEScheldehof 12. Veghel. D42A telef. 085-434335.
D42A Club
INTERNATIONAAL TES. Prettige werksfeer en zeer
Verkoopveiling- Haag.Spr.u
raamhorTen,
Bussums
tels,
badpannen,
enz.
,M
Privé
ontspan- Huize ERIKA. voor eerlijk en vraagt enige besch. meisjes, goede verdiensten. Huize EriHuize ANITA.
LUIDSBANE.
MAISON NANCY, met nwe.
Wilhelrninaplantsoen
deurtrekbellen, telefoons, sa. lokaal.
Anita en Mirran. Ge- heerlijk relaxen, met lieve assis- Overtoom 274,020-181374.
ka. Amsterdamseweg 195, mowars,
(okschft)verpaking.
meisjes, relaxen in privé-sfeer. Leuke sfeer, topless meisjes, nen bij ma.
kaststellen,
klokken
Bussum.
Telef.
0215917,
t/m vrij. 11-23 u. tentes. Geop. ma. tot vr. va.
D428 Arnhem. Telef. 085-423848.
bar, live-shows. Bonairestr. opend
Birkstraat 31,02155-11377.
Enert/m
zaterdag
1001 artikelen. Royal,
14500. Maandag
SCHILTKAMP.
9. Mark- 13 tot 24 uur. Amsterdamse- Club EMPIRE vraagt diverse Huize BELLA zoekt met spoed sn
78hs. Bij Hoofdw. Geop. v.a. Steenwijkerdwarsweg
j
giestr. 18, Naarden Vesting, geopend 19.00-17.00 uur. vrij- ziende,045;2196.—
Telef.
(N.0.P.).
nesse
05273085195,
|r.
Arnhem.
Tetef.
een
ass.
v.a.
18
Liefsiiirv
Academy
D42A
weg
Club
13-01 u. 020-833077.
charmante gastvrouwen. VeeC5O
Ind. terrein. 02159-40436. C5O dao tot 21.00 uur.
D42A 423848.
1978.
C42A nendaal, Achterkerkstraat 30. 'em. N'C. Beetsstr. 99hs, 020115"",Overtomswonig-,
.Bij velen bekend om zijn gezelp»
/
Huize SYLVIA, charm. gast De GASTVROUWEN van ClubJ Telef. 0é385-13730.
£428
D428
pPrH/) Q
.vvligheid en sfeer. AcademiesinRESTANOPUIMvrouwen aanw. Stationsweg „Het Boerderijtie" op Maasdijk Club The Best for Men kan Weg. gr. drukte hebben wij
wl I IQ O
gel 39, Breda, geop. v.a. 18 00
Den Haag. 070-881192.
S
p
r
e
k
d
.
van har- nog een vlotte ASSISTENTE nog enkele gastvr. nodig. EL0
2
1
4
7
?
,
124.
heten
u
Appettem,
60,
G
E
N
.
BI2A
1.00 uur. lossen wij een grote wagen met an- maand,•
Schoterweg
24, DORADO, Stadhouderskade Hedenmiddag om w.o.
Villa JASMIJN, wat uniek is en te welkom na 14.00 uur tot
plaatsen.
eiken en mahonie meubels, klokken, kaC42A
u. 020-718j5C|. tiek uit Engeland,
graag
dames
Telef.
08874-1685.
telef.
na
135.
18
•
Drempelvrees?
lieftallige
Haarlem,
waar
telef.
O
023-251715.
ll*
x
olielampen, setten beigewichten van 10BESTEL- OiJt
merscherm,
staande
ontvangen.
L.Q I IvUl
heren
beschaafde
Kom dan eens geheel
Bar „TIFFANY", exclusief.
gevraagd. Nog enk. MEISJES oevr. v. st., halbank met panelen, vroeg koperwerk en tin enz. Alles in geslotn
Geop. van maandag t/m vrij- Lange Heezelstraat 113, Nijme- ASSISTENTES
vrijblijvend langs
Intern mog. bar, intern mog. Café/bar De
40, Den
verdiensten.
Hoge
Hinthammereind
Gratis entree en drankie
W Alexanderweg zeer goede staat.
dag vanaf 14.00 uur. Sfeervolle oen. Tetef. 080-226146. C42A Huize Ero. Zuiderhagen 34. En86 HiKrersum vrachtwagen.ONDERLHUIS,
Bosch. div. meisjes aanw. Ma.
en sauna. Kerk- ,
FERIVA ANTIEK 8.V., Soestdiikerstraatwea
bar,
Maastncht,
Keuze
uit
tot
zwembad
14
•
10
79043-620485.
geop.
OOSTERPARK,
nu
Telef.
053-22102.
lO
OOuuropend.
Club
schede.
v.a.
t/m vr., 14-02 u.
Telef.
035-858831.
dag,
van
Altforst,
6
km
straat 23.
B
gastvrouwen, vaste pnis
v. 14.00-2.00 u. Zondags gesl.,I
Prut en, telef. 08874-1461.
BESTLDIN,Zat
gratis drankje, geen entree,
Lessen en clubs
I;
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Club The Best for Men
Utrecht, 030-432829
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Mara. Ria, Babette

D42A

Huize CARLA, volgens afspraak. Burg. Kooimanweg

.

Het

telf.Tosr:" 186,

!

en overdekte

meublOok

kleinvrhu- qeslptn.

uur. Antieke inboedel, biedermeier eethoek.
020-445436. D 44 vanaf 19.00
voor beginners (olieverf techsieraden, kasten, stoelen, schilderrien etc., etc. Veilinggebouw
niek), 10 avonden of midda- CORRECTIES en/of vervalor- „De Vereeniging". Lagedijk 284, Zaandijk.
e ' e' ders worden onder voort»020-120632. Studio De Brug, houd geaccepteerd en uitgeKap-en
Adm.cracht 168. A'dam. D44
C

Jf'-

VERHUIZINGEN, ftralnspio-.e,
075-21^719/160565^ enkamervhuizng. MURKLIZEN
voll.aaVfber.ngarntie.
schoonheidssalon
nacht-service.D7032&4-.85:1o*6
U
kunt
zelf
MODELLEN gevraagd voor geVERHUIZEN?BeG0El2SLA-C9H5T1ZIK3N,
zichtbehandehng door leerfin- doen. Als u 020-805805 belt en •b02eo3frla5t/ist.jehanpt 66,1

'

D56 02-1648,

D en

banen. Telef.

•

S56

•

),

Madame de POMPADOUR,
Stevinstraat 56A, Scheveningen, voor relaxen In privésfeer. Nieuw meisje aanwezig.
Telef. 070 546459.
D42A
NieuW in Arnhem, Huize CONNIE, met assistentes. Gezellige
sfeer. Zandstraat 9. Telef. 085215052. Geopend van 12.3022.00 u. Zaterdag en zondag

_

-

De intiemste zaak in Haarlem,
vrij entree, sauna (rpl arts)
Geop.
nieuwe gastvrouwen.
12-24 uur. Bakh. v.d. Brinkstr.

•

,

,!

•

Clubßßl4

•**

open

KUNSTSCHILDEREN TENNIS

Cursus

Sport, spel en ontspanning

j

Vorl.

D42A

603. telef. 05766-2290.

I

•

,

•

Heden veiling

priizen en natuurlijk

'in28Oder maten,

en' i' Redelijke

1167, Puimerend. Telef. 02990D42A Leer goed en snel SCHERMEN
31548.
«iicrtßnAM
45% van de AMSTERDAM
Huize VRIJHEID? Voor een fij- bij Ger Visser. Mat. aanw. IJs- SE gezinnen komt uw speur
ne relax. Hub. Pootstraat 5, baanpad 19. telef. 020-158829/ der
C
045
D42Ai 731314.
Utrecht. 030-932473.
öp' de ANNAHOEVE kunt u
prettig vertoeven met onze

^?l

o(>9ee
gen van opleiding tot schoonr,
heidsspecialiste, zowel overdag SPEURDER u een hand|e mee. ' GröeibjJgwal
als 's avonds, kosten f 5. Inst. Over deze hulp zult u tevreden
f
Ria de Korte, telef. 020 233994. Kllü
~

sGoervtn.

ale BOEKN, D56Gratis'vor

l'Ermitage, 5-

discreet

020-719756. ook leuke metsjes. 1e Ooster- '
Telef. 020-946949
D42A parkstr. 152. telef. 020-922538.
Dusartstr. 61.
Middenweg 144 Huize COBY en Suzanna, Maison JACQUELINE, discr.
Haarfemmermeerstr. 42hs, bi| klasse-ontsp., uitsl. privé-sf.
y\nflStßrd3m~o
het Surinamepl. Geop. v. ma. Telef. afspr. ma. t/m vrij. 13-23i
D42A t/m vr. van 11-24 u. 020- uur. Rijksweg 81, (tussen Ede j
155104.
D42Aien Wao 08389-7557. D42A
rt
Telef.
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075-160565/211719.Dv4.
42<13-.?■su( HILLEBRAND
vrij entree, gratis drankje
Vrijblijvende
Zeofdorrt'geh.l
en een vaste prijs
Fabrieksprijzen
3 lieft. gastvrouwen ontv. u
vanzelfsprekend zijn
van ma. t/m vrij. 12-01 u. met
vaninboedNls.ra
Fabrieksprijzen
Geopend vanaf 12 uur
ZONNEHEMELS.
ZONNEBANKEN
Wij
gastvrouwen.
shows en video.
charmante
...nieuwste
gesloten.
942039/171353.Dtel0f2.:3/
D42A bieden u verwarmd zwembad, 1!
ZONNEHEMELS. ZONNEBANKEN
Systeem Wolff, 10UV-A buizen, met speciale reflectoren.
Geen entree. Club de PARIS, Ruime parkeergelegenheid
met speciale reflectoren.
ingekocht. BESTELDIENST p,1e^n:
buizen,
rechtstreeks
arts)
mörk,
zeer
al
en
Svsteem
10UV-A
van
een
bekend
n
Anja,
Kleine
achter sta
HAAG.
Maison
uw
Wolff.
3
containers
(raadpleeg
sauna
DEN
MulderStt.W. 49 onze
ingeKocht. Volledige fabrieksgarantie.
bon. Telef. 035-854409. D42A
huizingen,R.avzoB.pkek-nd
meisjes lopen met kousen 1 onze gezellige bar. Langs het1 3 containers van een zeer bet'Sryl merk, rechtstreeks
en
Hemels, incl. elektrische lift: f 1750. Banken: f 1450.
Beek
en naaldhakken. Kom vrijbl. kanaal tussen Veghel
Diemen
o;
Pussv
ru»y Cat
kennismaken.
Telef.
070- en Donk, km.paal 97. Tetef.
Prijzen: per stuk en exc). 18% BTW. Afhalen zolang de voor-terdb025-1Dir46e3.ct
cu:r. 020-907414
de voor
TELEF.
Afhalen
zolang
BTAV.
265.
axel.
i?%
Rijswijkseweg
04135-1169.
stuk
en
D42A Prijzen: per
„
994131.
'rmSmta.».
GEOPEND VAN 11-23 UUR
ASAHI SPORTS
raadSt
jr.
Huize
v-.-,. Nu ook met SPAANS meisje
JOLANDA,
PadRelaxen
in
CORRECTE bemiddeling.
:•
HelderziendeVMvoeArhJsuiF,RbASAHI SPORTS
Overtoom 346, A'dam. Telef. 020-127373*
RADNADEWI vanaf 18u.
destoelweg 8, Alphen a/d Rijn. Den Bosch, G. Schalkenstr.
Club Empire
127373"
Weiver 8T Westzaan. Tetef. 075 2850]0
Haarlemmermeerstr.V2ri7jdbl,.f
Overtoom 346, A'dam. Telef. 02O;
Telef. 017&-21046.
36. Telef. 073-414592.
D42A
:::
A
Klokhuis, 0o2f-1he5rTut9e,»l0;fj'
•^sss- Den
Helder, Huize TAN JA, CABALLA'S, gastvr. Anousca
5
Mode
02230-19714, ma. t/m vr. v.a. ontvangt u gaarne, tevens be12-17u.Gehimvrz231098/4,67.
Danslessen
>■
48.
uur.
Keizersgracht
20.00
part.
confectie
en
adresv.
middeling in zeer discr.
1 ÖIIUIUUOO
BONTMANTELS tegen de al-IPLISSÉ 8.V.,
St.komeneu.thnis
Telef. 08385-13730
Huize LOUIS XIV, geopend v. sen, live-shows, male and feentree
erlaagste prijzen. Direct v.a. |D°e«
-,
11-24 uur
WIM
BONEL,
ma.t/mvr.v.
(Dansschool
jazzBENJAMIN'S
modern
klaar en naar Badh.dorp. TeW. 02968-3540^ T02e-36l4f9o/1n 83.
maand, t/m vrijd. v. 10.00- male escortservice. Th. dee
en een vaste pn|s
center. Nieuwe begin- nwe. club, vr. 17 nov. v. stel- atelier. Kant en
dance
telef.
57'",
020uur. Brugstr. 13, Denn Bockstr.
Reclamekalènders'
behoeden u voor
Moderniseren en repareESCOrt oGTVIC© 20.00
jazz band, tap- len. Nu inschr. 020-265700. C46 maat.Gesp.
Bosch, telef. 073-142Q78 D42A' 179828.
in grote maten. Te£42^ nersklassen,
optiek
fj|m
. ren.
p
0j0
kkleurnfot'scbhril-jauntvoeg,
dance. Inschr. dag. aan de stu- ■
u
jassen. Nertsherenbont
vens
Een
3,
A'dam.
SPEURDER?
Bel
020Butterfly Club
dio. Schippersstraat
streeksbtP|.evloriaxjsu.n,/w 180
delenmantels, lang v.a. f 895.
805805.
C
D46
Nertsdelenmantels, kort, v.a.
Denn
6-8 gastvrouwen aanwezig
_4°
totafnphmskeolijrt.1ge
Uw adres voor een goed verzorgde middag of avond.C42A
22
f 595. Uitgelaten nertsmantels, OURST. M 605 kleun/ergro023
TexStr. 1.020-231605.bij Weteringcircuit.
zeemeermin
club
r,*"'
met Elnikkorke kopritjasnmga.ovne|sbtler d
Huisraad, stoffering
Tele^ 3^
lang, v.a f 4990. Uitgelaten
gezien?
Nwe.Gracht 120 nieuwe jonge sexy meiskleinteeld
objectief en compo- RECLAME-UITGEVERIJMB.OVUS"ALT
Wie heeft onze goudvis
rood vos- en wolfsmantels, lang
61*
"<>n
JES. V.a. 10.00 u. 's morgens
otxectief. tJ7s.en'HILVERTSWUMG
-v'
koop
inboedels,
U aar
Henk
ALLES
t
Roodvosen
3600.
v.a.
Weggezwommen 3-11. T egen beloning
T.k. '1 oude Engelse, leren
gecpend. Overtoom 294, 020
.j 4 naariem
da- *«nkd- enfabrieksrestanten wolfsdelen mantels, lang v.a. jkterug te brengon bij
SCHOMMELSTOELEN.
Nieuw. ARNHEM: Huize Cindy 124Q78.
D42A
D4B f 1150 enz., enz. Alles onder tas, m. zonnekap en geelfil alshóemutw
mes- en berenmodel, recente- Bel 020-237805.
goede staat, /'575.
n
in
9
•O
lijk gerestaureerd, in één koop Schitterend
Huize CÓBIE, van 12-18 uur.
TAFELZILVER! schrift, gar. Fa. Elegantia. |«f. «n zeer è contant. Telef_: opehnargdat.
Apollolaan
rJ£n
ifw
Apollo,
1-A
312hs, t.o. Carré, telef.
f 1400. Uitsluitend a contant. Uw voordeel 20 tot 50%. Inl.: Akerdijk 240, Badhoevedorp, Uisluitend
C52i|WoitdKirane
i' Amstel
telef.
02968-4216.
D5l 020-369875.
Telef. 020-369875.
ook'sav.
D4fi
Amsterdam,
020-248468.
telef.
020-766176
C48b3404-51102.
D42A
helptwuel
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AMSTERDAM 1976
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PUBLIEKE VERKOPING

wegens algehele bedrijfssluiting te houden in
opdracht van de Directie van

NASSETTE

&

ZOON B.V.

MACHINEFABRIEK EN

CONSTRUCTIEWERKPLAATS
Den Brielstraat 9 te
1055 RV AMSTERDAM

-
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240 .1n feit

S.I.TRIIÜSTH IJKe\ARMII,II TRIKISTU IJK!
geen knoppen of toetsen, alleen

Wij denken anders over bedienings-

||

B

etojïflhet^B^s^st

em

MAKELAARS IN MACHINERIEËN. BEEDIGDE TAXATEU RS

e

'n

bovenal om bedieningsgemak.
Radio en zelfs de platenspeler

PJa^ e n s

peler

P3MM

metj

ti

tang^ a| e arm

O Ali ilvnam

vHS^M

vornDQGVGTS

Waaromniet. Sensi touch;

zullen op woensdag 15 november 1978 's-middags
om 13.00 uur in „Slotania". Slotermeerlaan 133 te
Amsterdam, ten overstaan van Notaris A. Capelle te Amsterdam, publiek verkopen:
4 DRAAIBANKEN: REVOLVERDRAAIBANK;
2 EREESBANKEN: 2 SLEESCHAAEB ANKEN:
STERKE ARMSCHAAKBANK: DRAADSMJMACIIINES;
GUILLOTINEPLAATBEWERKING:
SCHAAR; KANT- EN RICHTPERS; 3 PROFIELIJZERPONS- EN KMPMACHINES; PLATENWALS;
2 CIRKELZAAGMACHINES: F.XCENTERSCHABLONENPERS;
KAMEROVENS:
BRANDSNIJMACHINE; RADIAALBOORMACIIINES;
PARTIJEN CONSTRUCTIE-, PLAAT- EN

RONDSTAAL:
LASAPPARATUUR w.o. BESCHERMGASLASINSTALLATIES; LASTRAEO S

Q

TE BEZICHTIGEN: dinsdag 14 november 1978
van 9.00-16.00 uur en op de DAG VAN VERKOOP
van 8.30-12.00 uur aan de fabriek

CATALOG US kan worden aangevraagd bij

g

s.i.TKiiiisTm.ik[\tit\iiiJiTiiiiiisTm.ik:|I
Museumplein 4

informatie over Beosystem 2400
ö».üiers li mijn omgeving

■(Mn"'"

I

j|j

11111

li

1071 DJ AMSTERDAM

-

kies LINEA voor gerichte schriftelijke studie tot

o.g
■makelaar
H

nfm-examen

1II

opleiding wordt mondeling ondersteund door bevoegde docenten
«Aend «w ae u» wno wit b>i H
on/e studiegids!
IMBO/SFO • 300 703 j.
i 4?i
L.
t o*.
1/
&eroppsvoflftw»fei(len<l onderwijs ik
U Meenthof 17A Kortennoet || W
de

■ vraag naar
mpostbus

(in open envelop ongefrankeerd opsturen naar:
B&O.antwoordnr 124.1200WK s-Graveland)
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70.035 -60664
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heeft n gebruikte
kwaliteits-auto voor uin
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GOLDEN LIGHTS
'Rijkerenvoller
omdat u smaak wilt.
•Licht omdat u minder
#1
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Tweede Auto-Krant wekelijks op
Uw T
woensdag bij De Telegraaf /De
Courant Nieuws van de Dag. Met al
het aanbod van auto's en
accesso res n een speciale bijlage. In
...
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aanbod van auto's overzichtelijk
gerangschikt naar een viertal
prijsklassen. Van Alfa Romeo tot
Peugeot tot Zastava, van Alvis tot
Mercedes tot Volvo en per merk naar
prijsklasse van f6.000,-en lager tot
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Elkeweek. Op woensdag.
Gemakkelijk voor zoekers en aanbieders, kopers en verkopers.

.".

Geef uw advertentie voorde woensdagse Uw Tweede AutoKrant, dus ook uw Merkenspeurder, op vóór maandag 16.00
uur. Telefonisch: 020-805805. Schriftelijk: Uw Tweede AutoKrant, De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag, Postbus
376,1000 EB Amsterdam. Bel voor informatie: 020-5852280.
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Kindermishandeling beslaat. Hoe lang nogA

:
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C 1978 B&WT

/

Elke woensdag Uw Tweede Auto-Krant in
De Telegraaf De Courant Nieuws van de Dag.
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BBaSa samenwerking met de SOditmg ldeele

Kindermishandeling,daar praten we liever niet
• - over in Nederland. Dat is jammer.Want met doodzwijgen help je geen enkel probleem uit de wereld,

het probleem van kindermishandeling kan

een hoop gedaan worden. Ookd<x>r u.Hoe, dat staat

te lezen in een speciale folder
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Diekunt u aanvragen bij
de Nederland» Vereniging.tegen
Koningsplein 27 ui Den Haag, telefoon. 0/0-6JK LS.
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