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miljoen
HILVERSUM, maandag

„Met onze dochter gaat het heel goed. Ze is ontzettend sterk
gebleken...". Dit verklaarde gisteravond een na twaalf dagen
van spanning en emoties getekende Eric Albada Jelgersma, de
vader van de ontvoerde Valèrie, op het politiebureau van
Hilversum tegen de verzamelde pers.
Bijgestaan door zijn 37-jarigelaten te worden. „Laat ons
ge vrouw Lolo bedankte de alstublieft met rust, in belang
gelukkige vader de politie in van het kind. Wij hebben
een korte verklaring voor de recht op privacy".
geleverde inspanningen: „Ze
Bij de woning van het echthebben met ongelooflijke toepaar Albada Jelgersma, aan
wijding en een geweldige perSteenbergen nummer zes in
fectie gewerkt. Héél erg beLaren, ging gisteren de vlag
dankt daarvoor", aldus de diin top. Twaalf dagen van
Eric Albada Jelgersma:
recteur van het levensmiddeondraaglijke spanning directeur van een levensmidhaast
lenconcern.
en onzekerheid waren tendelenconcern met miljardenDe ouders vroegen voorts slotte toch nog goed afgelo- omzet.
pen.
om de komende tijd met rust
IFoto: Cocky Toorenspits)
•

De nog maar tien-jarige Valèrie Albada Jelgersma. die
twaalf dagen in een geblindeerde kamer vastgebonden-op bed
heeft gelegen, eer zij gisteren door de politie werd bevrijd.
•

Telegraaf

Ruding volgt
dollarkoers
nauwlettend

Athene chanteert
EG met radioactief graan

wmmmmaa

Dode en drie

gewonden
na afrekening

onderwereld
Van

onze Haagse

redactie
DEN HAAG, maandag
Eén dode en drie zwaargewonden is de score van een
bloedige onderwereldafrekening gisteravond pal voor het
Haagse
station Hollands
Spoor.
Terwijl het in het station
rond half acht nog redelijk
druk was met normale treinreizigers, vochten vier criminele rivalen voor de ingang
met een kogelregen een conflict uit. Het is een wonder
dat tijdens de wild-west-vertoning geen passanten gewond raakten.
De 32-jarige Willem Scheffer, een bekende figuur in de
Haagse gokwereld, was de
enige die na het vuurgevecht
op het trottoir achterbleef.
Hij stierf later in het Westeinde Ziekenhuis aan meerdere
kogelwonden. Zijn partner
vluchtte in de paniek weg en
strompelde later gewond het
Haagse Leijcnburg Ziekenhuis binnen.
De belagers van het tweetal, eveneens zwaargewond,
wisten weg te komen in een
Mercedes. Na een dodemansrit over de snelweg vielen zij
op het parkeerterrein van het
Rotterdamse St. Fransiscusziekenhuis zwaargewond uit
de auto. Zij liggen na langdurige operaties op de intensive
care-afdeling van dit ziekenhuis.
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telesport

Cooman werkt aan bliksemstart

Atletiek oogst
driemaal goud
IJEVIN, maandag
Het superieure optreden van Nellie Cooman vormde bij de
strijd om de Europese atletiekkampioenschappen in het Franse Lievin de fantastische afsluiting van een uitstekend weekeinde voor de Nederlandse atletiek.
Maar liefst 3 gouden medailles (Kulker op de 1500
meter, Druppers op de 800
meter en natuurlijk Cooman
op de 60 meter) en een zilveren medaille voor Elly van
Hulst op de 3.000 meter waren samen een hoogtepunt
zoals ons land dat tot nu toe
nooit kende.
Vooral de wedstrijd van
Cooman was imponerend. In
de halve finale verliep de
start allesbehalve perfect, en
de hele zondag werd er in de

door Peter R. de Vries

Top van linkse terreur
in Frankrijk ingerekend

LAREN, maandag
Een speciaal arrestatieteam heeft
gisteren in Etten-Leur een einde!
gemaakt aan de al twaalf dagen
durende ontvoering van de nog
maar tien-jarige miljonairsdochter
Valèrie Alhada Jelgersma uit LaVan onze correspondent
PARIJS, maandag
ren, die al die tijd in een geblinpolitie heeft het
De
Franse
deerde zolderkamer vastgebonden afgelopen weekeinde
een beop een bed heeft gelegen.
slissende slag geslagen in de
De politie, die in alle stilte rr.t7* in
totaal 200 man aan deze dramatische
zaak heeft gewerkt, heeft de zes daders,
onder wie twee broers en een vrouw,
gearresteerd. Zij waren in bezit van
vuurwapens.

strijd tegen het terrorisme op
Europees niveau, door in een
boerderij op 20 kilometer van

Rampjaar

Feyenoord
compleet
Van onze
Telesportredactie
AMSTERDAM, maandag
Feyenoord is aan een rampzalig seizorn bezig Staat de
ploeg van ftinus Israël in de
competitie al met een straatlengte achter op Ajax en PSV,
gistermiddag slaagden de
Rotterdammers er niet in om
door te dringen tot de kwartfinales van de KNVB beker.
Eredivisie debutant FC Den
Haag zegevierde na verlenging met 1-2 in de Kuip.
In De Meer herstelde Ajax
zich na de uiterst teleurstellende nederlaag tegen VVV
doorHaarlem met 6-0 van het
veld te vegen. Bij de Amsterdammers speelde Dennis
Bergkamp zijn eerste volledige wedstrijd in het topteam
van Johan Cruyff. De 17-jarige aanvaller nam het vijfde
doelpunt voor zijn rekening.
In de onderste regionen
zette AZ, wederom onder leiding van Hans Eykenbroek,
een belangrijke stap naar behoud van het eredivisieschap.
De Alkmaarders wonnen na
een 0-1 achterstand op de valreep met 2-1 van Roda JC.
Den Bosch tenslotte zette
ondermeer door drie goals
van Hans Gillhaus PEC/
Zwolle met 5-2 aan de kant.
(Zie verder Telesport)

Orleans de vier topleiders te
arresteren van de linkse terreurbende Action Directe.
De bendeleiders zijn JeanMarc Rouillan (35), zijn vrienHet leven van blonde Valèrie, dochter van din Nathalie Menigon (29),
de directeur/eigenaar van de levensmiddeGeorges Cipriani en ten slotte
lengroothandel Unigro (de tweede „kruideJoëlle Aubron.
•Nathalie Menigon
nier" van Nederland), is volgens de recherZeventien man van de speVoor de woning van hoofdverdachte R.G., aan che daadwerkelijk in gevaar geweest. Om ciale anti-terroristenbrigade
het Orgelhof in Etten-Leur, werd gisteren door de die reden heeft de politie ook alles op alles Raid vielen zaterdagavond
politie een wagen weggesleept waarin de ontvoer- gezet om de kidnap uit de publiciteit te laat de boerderij binnen en
houden.
ders hebben gereden.
overmeesterden er zonder
en
Met de gezondheid van enig verzet de vier aan een van
Valèrie Albada Jelgersma is maaltijd zittende terroristen,
het ondanks de doorstane die niet eens van hun tafel
ontberingen en spanningen liggende wapens gebruik konnaar omstandigheden goed. den maken.
„Het is een fantastische, flinDe overval betekent niet
ke meid", zo zei hoofdinspecalleen de onthoofding van
teur Albert Bijlsma, korpseen terroristenbende, die in
chef van Laren, gisteravond Frankrijk en België meer dan
door Henk van der Meyden
toen de achtergronden van, honderd aanslagen, waaronAMSTERDAM, maandag
het schokkende misdrijf werder zeven moorden, op haar
De befaamde acteur Lo van
heeft. Ze leverde
geweten
den
onthuld.
Hensbergen (69) is dit weekscholiertje
Het
is
een
dat de wapenop
bewijs
ook
het
einde plotseling aan een hartspeciaal
adres
Naarden
onvan
het
in
specialist
ministerie
aanval overleden in zijn AmDefensie,
dergebracht
generaal
en
wordt
door
van
René
sterdamse woning. Samen
door Alfred Monterie
onder meer gedragsdeskundiAudran en de directeur van
met zijn vrouw, de actrice
gen onderzocht.
de Renault-fabrieken George
Liane Saalborn keek hij vrijDEN HAAG, maandag
•Lo van Hensbergen
De ontvoerders, vijf BraBesse daadwerkelijk door Acdagavond vanuit zijn bed
sterven...
willen
...altijd
zo
banders en een vrouw uit tion
Directe-moordenaars
naar de nachtfilm op de teleEen
kamermeerderheid
Dordrecht,
vijf
omgebracht.
hadden
werden
milvisie.
van
CDA
en VVD wil met
bulance bellen, maar dacht
Duitse
marken
als
losjoen
spaarders en bename
kleine
Zijn vrouw zei me gister- dat duurt te lang.
Documenten
geld
Dit
is
geld
geëist.
niet
eigen woning
zitters
van
een
Toen belde ik onze huisavond: ~Ineens kreeg hij het
betaald,
lag
maar
wel
reeds
namelijk
profiteren
Men
vond
documeer
laten
van de
thuis.
benauwd. Hij voelde zich vre- arts, maar die waserniet
overhandiging.
klaar
voor
duidelijk
op
rentevrijstelling.
menten
die
daar
Dit
is het Eredivisie
een
verselijk beroerd en ik zag en Ten slotte kwam
Bosch-PEC Zwolle
5-2
kidnappers
De politie is de
wezen en
bleek Nathadeel van de rente-inkomsten Den
AZ-Roda JC
voelde dat het mis was. Ik vanger, maar Lo was toen al op het spoor gekomen, door- lie het verder
2-1
in stukjes gesneden waarover geen belasting hoeft Ajax-Haarlem
gestorven. Er was niets meer
6-0
wilde eerste meteen epn amdat gevoerde telefoongesprekleer van de actetas van Besse te worden betaald.
aan te doen. Mijn enige troost
Eerste divisie
aan haar hamsters te hebben
op het ogenblik is dat hij ken getraceerd konden worDe
Tweede-Kamerleden
DS79-NEC
2-1
naar
(advertenties)
den.
Het
leidde
spoor
gevoerd.
Twee vrouwen
altijd gezegd heeft op zo'n
(WD)
De
Grave
en
Reitsma
RBC-Telstar
1-1
ontvoerders
west-Brabant.
De
schoten Besse op 17 novemmanier te willen sterven.
Volendam-Helmond Sport
1-1
(CDA)
vandaag
tijdens
zullen
zijn:
37-jarige
de
G.
uit
R.
ber verleden jaar voor zijn
Ineens: hup afgelopen. Dat
II
Emmen-Willem
1-1
begrotingsbehandeling
Etten-Leur, de 27-jarige A.H., huisdeur neer, raapten zijn de
was zijn wens. En dat is nu
Beker
derde
van
Financiën
ronde
voorstellen:
de 19-jarige R.M., de 20-jarige tas op en liepen rustig weg.
precies zo gebeurd."
Feyenoord-Den Haag
1-2
(allen
F.M.,
25-jarige
de
A.M.
Liane Saalborn zegt zacht:
De overige wedstrijden werden
afgelast.
~Maar als zoiets zo ineens uit Zevenbergen) en de 27plaatsvindt kan je het nog jarige vrouw M.T. uit Dor<advertenties)
(advertenties)
niet geloven. Ook nu niet. drecht.
De ontvoering van Valèrie
Het is zo'n enorme schok, die
ik nog verwerken moet. Ik Albada Jelgersma begon in
de vroege avond van dinsdag
voel me op het ogenblik ge10 februari, toen het meisje
woon versteend. Ik en mijn
MAGAZIJN- EN PALLETSTELLINGEN
gewoonweg
uit de kapitale
dochter hebben het er ook
Euromag, Humberstr. 10, 1043 AC Amsterdam
heel moeilijk mee. Hij was ouderlijke villa aan de SteenLaren
door
bergen
gewa6
telefoon: 020-118079.
in
zo'n fijne beminnelijk man en
en
manpende
gemaskerde
voor
het is niet
te stellen dat
ik nu na een huwelijk van nen bruut werd meegevoerd.
veertig jaar plotseling alleen
ben."
•

Rentevoorstellen
CDA
VVD:

Lovan Hensbergen (69)
plotseling overleden

Spaargeld

en eigen
huis meer

ontzien
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FEI3DI?
INTERNATIONALE ELEKTRONICA

catacomben van het sportpaleis door trainer Kraayenhof
en Cooman alles aan gedaan
om de start op te vijzelen tot
een bliksemstart. Hetgeen
ook lukte.
„In de finale ging het allemaal veel explosiever, soepeler dan in de halve finale,"
aldus een tevreden Kraayenhof na afloop van de race die
Cooman in 7.01 won, voor de
Bulgaarse Nounena (7.06) en
de allesbehalve in topvorm
verkerende Göhr (7.12).
Els Vader kwalificeerde
zich eveneens voor de finale
die zij als vierde beëindigde
in 7.19.

Zie verder Telesport

Tafeltennistriomf
Via een fantastische 3—l
triomf op vice-wereldkampioen Noord-Korca heeft het
nog net op tijd herenigde
Oranje-duo
Vriesekoop/
Kloppenburg zich in de halve
eindstrijd gespeeld van de
WK tafeltennis in New Delhi.
Daarin ontmoet men ZuidKorea en niet het zo gevreesde China, na een „strategische" ingreep van coach Gerard Bakker, die zich zaterdag tegen Rusland de slimste
verliezer toonde.
•

Weer

Mogelijk sneeuw
Het KNMI verwacht tot vanavond:
Wisselend bewolkt en mogelijk
een regen- of sneeuwbui. Middagtemperatuur ongeveer 4 graden.
Matige noordwestelijke wind.
[ vooruitzichten
voor dinsdag t/m vrijdag: Af en toe zon en
op de meeste plaatsen droog. In
de nacht lichte vorst, middagtemperatuur ongeveer plus 4 graden.
Vanavond zon onder 18.08 u., morgen op 7.38 0..
Uitgebreid weeroverzicht op pagi-

I

na 4.

(advertentie)
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TV

2
.

-15.50 De film van Ome Willem, kinderpr.

16.13 Zeg 's AAA, comedyserie. Afl.
15. Koos en Jopie gaan naar de
notaris voor hun 8.V... (herh.) (T.T.)
16.36 Jem, Amer. tekenfilmserie.
16.58 Lucky Luke (18) Escorte.
17.22 Sonja Promotie-praatje.
17.30 Journaal, (NOS)
17.47 De Smurfen, (VARA).

Roddeljournalist Baby Schimmerlos: gevreesd en aanbeden

18.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden. (NOS)
Sesamstraat.

met voorbeelden zien wat je met
een computer kunt doen.
18.25 Ontdek de Nederlandse
flora, serie programma's over wilde planten en hun relaties.
18.30 Pa va? (TELEAC) Cursus
Frans voor beginners, les 15.

J®-® Jeugdjournaal. (T.T.)

19.00 Journaal.
19.12 Kwartslag: (HUM. VERBOND)
Del and Alex, AmeriDe waterval.
huis,
Amerikaanse
tv-film
over een drie-19.24 De baas in
hoeksverhouding.
kaanse comedyserie. Afl. 2: Waar
er twee kijven.... Tony's schoon- 19.27 MacGyver, (VOO) Amerimaakwoede houdt niet op bij de kaanse serie. Afl.: MacGyver
deur van Angela's kamer. Angela houdt stand (Last Stand). MacGyver wordt met nog een aantal
ziet hem liever gaan.
anderen in gijzeling gehouden
19.48 VARA Varia.

20.15 Droomvakanties, exotisch
programma rond de winnaars van
(jcoomreiswedstrijd uit het Veronicablad.
20.35 IJsgala op de Thialf IJsbaan te Heerenveen. Met o.a.
ploegachtervolging van 10 km.,
I 100m. sprint met drie rijders naast
elkaar en een koppelkoers met

?

;§}

8

21.02 Sonja op maandag, praatprogramma gepresenteerd door
Sonja Barend vanuit de Brakke
Grond in Amsterdam.
21.52 Achter het Nieuws, actualiteitenmagazine.

B

1

1

J 1

Bfoos Postema voor de klas

00-.

121.40 Klasgenoten, Koos Postema plaatst een bekende Nederlander weer in de schoolbanken met
al zijn klasgenoten uit die tijd.
(T T l

/

gfcMQf

■ Senta Berger en Mario Adorf,
22.22 uur

22.22 Kir Royal, vijfdelige Duitse
satirische serie over geld en
schandalen, roddel en sensatie in
de Beierse hoofdstad AfM: Die
binnen binne, binne binnen. Ster-

A.S. DONDERDAG !N DE BIOSCOOP

Professor Timothy Hutton
is, net als regisseur Schepisi,
méér geïnteresseerd in de
menselijke aspecten rond de

Journaal.
At Den u
2245
Haafl vandaaS(NOS)

.

_

.._

verslaggever Baby Schimmerlos

vondst van een Neanderthaler dan in de wetenschappelijke. Niet al zijn collega's zijn
het met hem eens en hun
belangstelling bedreigt de onderzoeker en zijn studie-object. Tussen beiden groeit een
bijzondere band.

begeeft zich in de duurdere hotels
om zijn lezers te laten smullen van
zijn roddels.
|jx T7|
_

—

™

23.22 Carmiggelt. Simon Carrniggeltveflelt
Gee'

zjjn.verhaal'

S «r Ma 9 '""

Doelgericht onder-

—'TELEAC. les ,0.

18.45 Leven met reuma.
Afl.: Spondylitis en reac
tieve artritis (herh).

19.00 Kort verhaal:

19.15 Zonen en
dochters. (Sons and
Daughters), Australische serie.

21.35 Terugblik, een
zanger kijkt terug op

een kwart eeuw chan-

son. Dit keer... Gerard Cox
22.25 Nieuws met
aansl.: Coda: En wat
dan? Van Jotie
THooft
22.45 Einde

speiprogram-

ma.)

19.00 Journaal
ig.o3 Ce soir, regionaai magazine
19 27 Qu j c |, et Flupke, tekenfilm
19.30 Journaal

-19.40 Mededelingen
en programma-overzicht
19.45 Nieuws
20.10 Kwidam, vi■
11 .■
met Mardeospelletje
leen Gordts
20.20 Extra time
20.50 Rock Power
Telly, Juitse serie van
Wolfgang Buld over
de strijd tussen twee
muziekstations. Afl.
-1: De strijd begint.
.

I

Steele,

serie.

Afl..

kppr
,, in<;
keerstips

20.05 L'écran tmoin:
Under fire, Amerikaanse speelfilm uit
1983 van Roger Spottiswoode. Met: Nick
Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy,

-20.15 Zartlich ist die
Nacht (Tender is the
night), zesdelige
Amerikaanse serie
naar de gelijknamige
roman van F. Scott
Fitzgerald. Met o.a.

Scannell.Epp

Met: Tony
Sissy Keiling e.a.
21.35 100 Sherlock
Homes. 100 Jaar geleden schreef Sir Arthur Conan Doyle zijn»
eerste verhaal met
Sherlock Homes en
Doctor Watson. Martin Coenen sprak met
H.R.F. Keatina. bio-

19.00 Remington

19 57 Programma*
overzicht
-20 00 Teaesschau.
(Teletekst ondertite.

ÜBP
Zu.oo ContdctS| ver-

■«

09 45 ARD Ratgeber.
tips. 10.00 Tagesschau. 10.03 Dar Erbe
der Guldenburgs. 10.50
Musikantenstadl. 12.25
Bilder aus der Wissenschaft. 13.00 Tagesschau. 15.50 Tagesschau. 16.00 Hóchste
Zeit, Hitchcock für Liebhaber und Eilige. 17.15
Der kleine Vampir, kinderserie. 17.45 Tagesschau. 17.55 Hier und
Heute. 18.25 Kontakt bitte, serie.

Toer.

..

Persfotoaraaf

RussS»
Pr?^r«mek
naar Nicaragua, om

t

aldaar een burgeroorlog te verslaan. Samen met een journaliste besluit hij een fotoreportage van de rebellenleider Rafael te
maken. Aansl.: Debat

—E 3

-9

Peter Strauss, Mary
Steenburgen en John
Heard. Afl. 6.

21.14 in Platz ander
Sonne, bekendmaking van de weekwin-

09.45 Zie Duitsland 1.
16.00Heute. 16.04 Glauben aus dem Herzen.
(herh.) Aansl.: kort nws.
16.35 Die Schilfpiraten,
serie. 17.00 Heute.
Aansl.. Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO
5113, politieserie met
Werner Kreindl, Heinz
Baumann, Wilfried Klaus
e.a. Afl.: Waffennarren.
(18.15 Heute-Schlagzeilen). 18.56 Programmaoverzicht

19 00 Heute
19 30 Erben der Liebe, 4-delige tv-serie
naar de roman 'Mistral's daughter' van
Judith Krantz. Met:
Stacy Keach, Stefanie
Powers, Lee Remick,
e a
a V Lun . el re,st
naar Parijs om daar
haar geluk te zoeken,
In een kunstenaarscafé leert zij Julien
Mistral, een onbekende kunstschilder kennen. al gauw is zij zijn
.

"

"

lievelingsmodel

—THE DOLLY

08.45 Sport fur Unsportliche (5): Zwemmen,
(herh.) 09.00 Schooltelevisie 11.00 Einde 16.30
Schooltelevisie 17.30
Einde Na 18 uur 18.00
Sesamstraat 18.30 Reise
wege zur Kunst: Turkije,
documentaire over de

Turkse zuidkust

19.15 Naturwissenschaftliches Feature: Ein handvoll Zucker und eine prise
Salz, documentaire
over de verspreiding
van een medicijn te9 en uitdroging, vooral
jn landen als Bangladesh, Egypte. Honduras en Nicaragua

20.00 Tagesschau.
(Teletekst ondertiteling)
20.15 Rufen Sie uns
anl Gesprekken over

E 3

2110 Ratschlag fur
Kinoganger, filmmagazine
21.15 WISO, sociaaleconomisch magazine
„

M

DE FILM

gezondheidl Vanavond: schildklieraandoeningen
21.15 Musikladen
Eurotops extra

-

08.30 Telekolleg II: cursus Psychologie, les 8:
Gedragsverandering

09.00 School tv. 10.20
Einde 17.00 Biologie.
Afl.: Evolutie van de
mens 17.30 Telekolleg II:
cursus Psychologie, les 8
(herh.) Na 18 uur 18.00
SesamstraatlB.29 Die
Leulevom Domplauz.
serie met Joost Siedhoff,
Chnstiane Pauli, Andreas
Schulz e.a. Afl. 7: Zwischen Kaiser und Kónig
18.58 Schlagzeilen

19.00 Abendschau
Bliek ins Land
19.26 Het zandman-

netje

19.30 Formel eins,
de ARD-hitparade
met Stefame Tuck.ng

mentsprogramma

nrn® r
„

ma

,_

22.30 Tagesthemen

„„ _

23.35 Laatste nieuws
23.50 Tribunes économique et sociale:
Les classes moyennes
00.00 Einde

07.56 Wer rastet, der rostet. ochtendgymnastiek
met Ebertiard Gienger.
(8) 08.10 Schooltelevisie.
(9 10 Sesamstraat I
12.00 Einde 16.35 Teletekst overzicht 17.00
Schooltelevisie 18.00 Telekolleg II: Cursus psvchologie. Afl.B: Gedragsverandering 18.30 Sesamstraat

.

23.00 Wodzeck,
Duitse speelfilm uit
-1983
-00.02 Tagesschau
00.25 Nachtgedanken, beschouwingen

Woensdag
BRT 2 20.20 uur. Tristana.
S/I-1970, ca. 100 min. Befaamde film van Luis Bunuel
vertelt het verhaal van het
weesmeisje Tristana (Catherine Deneuve), die een liefdesrelatie aangaat met haar
voogd Don Lope, maar hem
tenslotte verlaat voor een jongere minnaar. Als ze na enke-

le jaren ernstig ziek wordt wil
ze terugkeren naar Don Lope.
Nederland 1, 22.15 uur.
Chiller. VS-1985, ca. 100 min.
Michael Beek geeft gestalte
aan een welgestelde jongeman, die wegens een ongeneeslijke ziekte tien jaar geleden werd ingevroren. Door
een technische storing wordt
hij ontdooid. Men weet hem
in leven te houden, maar hoewel hij naar verloop van tijd
geheel genezen lijkt, is er iets
vreemds met hem aan de
hand.
Duitsland 2, 19.30 uur.
Mount St. Helens. Drama,
met David Hoffman, Art Carney e.a. Regie Ernesy Pintoff
(VS-1981, ca. 90 min.) Geldzucht en machtsmisbruik
hebben doden tot gevolg, als
een vulkaan op uitbarsten
staat.
Nederland 2, 21.05 uur.

07.55 Weer. 08.00 Breakfast. 09.40 Watchdog.
09.45 Day to Day. 10.00
En elk uur tot 15.00 uur
Nws 10.05 Day to day.
10 45 Parent proqr. 11.05
Neighbours 11.25 Kind.
progr 11 55 Five to eleven. 12.05 Gardeners.
12.35 Open Air. 13.20
Tom o'Connor. 14.25
Neighbours. 14.50 Kind.
progr. 15 06 The Onedin
Line. 15.55 Ml;sic match,
16.25 Valerie. 16.50
Children's BBC

07 56 Open Univ. 09 56
The week in the lords.
10.38 Schoot tv. 15.00
Nws. 16.00 Nws. 16 03
The Ascent of man, doe.
16.50 Nws. 17.00 Pameia
Armstrong. 17.35 Did
she see? Discussie over
vrouwentelevisie. Presentatie: Lisa Appignanesi. 18.05 My Musc.
muzikaal spelprogramma. 18.30 Did you
see...?, discussies over
deze week uitgezonden tv programma's.

19.00 Journaal en
weerbericht, tekenfilms.
19.35London plus,
aal n,euwsma
9a ne-

19.00 < Charlie
Chan: Dead men teil,
Amerikaanse speelfilm uit 1941 van Harry
Lachman. Met: Sidney Toler, Sheila
Ryan, Robert Weldon

LL Ü3

19.00 Aktuelle Stunde regionaal magazine met nieuws en
*

sport

"

19 45 Raampro
gramma van de re
gionale studio's
.

*

.

...

AVRO: 7 03 Dit
»s dn AVRO Maandag. 9 03
Art*-»di»vitaminen
11 03
Muziek met Meta. 12 03
Hollands Glorie 14 03 Top
pop Radio-1. 16 03 Toppop

CancHelight

ïïïssrss.
20 15 lnrf.Ktriaw.lt

«irsr
Wol-

20.00 Tagesschau
20.15 Undenstrasse,
»».

,

««

.

_

£•£

lf

Qn

,

dertiteling)
20.45 Globetrotter:
Zielort Miami
21.00 Neues um
Neun
21.15 Nach Ladenschluss. Consumentenrubriek van
Manfred Trebess

20.00 Wogan show-

««=,s

sprekken met

fram Huncke

«Xi.

gTI

KRO: 800 Nws.
02 Aubade 930
Daar word «k stil van 10 00
KRO Klasvt'k op maandagmur tien. Aansl
Recent
verschenen cd's.
11.50
Over muziek 12.00 Vivace.
<13 00 Nwsl 13 50 Over
Kunst en Kuituur 14 00 De
vrije keus 14 45 KRO KUn»
siek oo maandagmiddag
16 00 tn antwoord op uw
Schnjven. 16 50 KRO-Lite
tan Ove* poezte VARA
"7 00 Van Mx*t>»leetiW'*ri

Wildschut (1). Gangster, met
Hidde Maas, Jack Monkau
e.a. Regie Bobby Eerhart
(NL-1985. ca. 50 min.). Criminelen gijzelen een boerenfamilie. Nederlandse produktie
kreeg gemengde ontvangst,
maar de afwijzing van gewelddadigheid
overheerste
voor
de waardering
de technische beheersing van de makers. Het publiek bleef weg.

tot Klas&C&me
VARA 18 00 Nws.

18 02
Bto/ers maga/me 18 30 De
Klassieken
20 00 Nws
20 02 De VARA Matinee I

Vrijdag

ope*a

Duitsland 1, 20.15 uur.
Starfight One. Rampen, met
Lee Majors, Lauren Hutton
e.a. Regie Jarry Jamcson.
(VS-1982, ca. 110 min.). Reddingsoperatie wordt op touw
gezet, nadat een nieuw superpassagiersvliegtuig
sonisch
door een botsing met brokstukken van een geëxplodeerde raket buiten de dampkring raakt.
Nederland 2,23.35 uur. Vader Fire. VS-1984, ca. 120
min. Het werk van een oorlogscorrespondent vraagt om
zakelijk registreren, maar fotograaf Nick Nolte raakt betrokken bij de oorlog in Nicaragua, als hem gevraagd
wordt een getruceerde foto te
maken van de rebellenleider,
om te "bewijzen" dat die nog
in leven is, zodat de moraal
onder de opstandelingen opgepept wordt. Enerverende
film van regisseur Roger
Spottiswoode laat zien dat de
oorlog over het hoofd van de
bevolking wordt uitgevoch-

van Ver

22 04

Jazz op vier.
23 00 het /out m de pap
di

PQ

NOS

900

NOS

Nws

Sportief

925 Waterstanden. RVU*
9 30 Se* m Nederland. VA1000 Hoor Haarl
RA.
11.00 En dat oc maandag
NOS:
morgen.
12.00
Nieuws,
HUM
VERB:
12 05 Het voordeel van de
twijfel. NOS. 13 00 Nws.
VARA: 13 10 Ander zout m
de pap 14 00 Niet voor de
poes. 14.05 Creatief taalgebruik. 14.25 Binnenste buiten 14 45 Chips die fe niet
kunt eten. 15.00 Lee# ti|d
genoeg en Vrouwen boven
40 16.00 Luchtruim. NOS
16 30 NOS Kindermaga/i
ne
17 00 Wat een taal.
17.25 NOS Cultuurmagazi-

ten.

07.25 The DJ Kat Wakeup Club. 07.30 The DJ
Kat Show. 08.30 Sky
Tra*. Popmuziek. 12.10
The Coca Cola Eurochart
Top 50. 13.10 Skyways.
14.00 Hollywood Close
up. 14.30 Three s Company Strange Bedfol
lows. 15 00 Sky Tra*.
Popmuziek. 17.00 The
DJ Kat Show 18.00
Dennis. The Raffle Th
cket. 18.30 Gidget. In
God. and Nobody else,
we Trust.

15 00 Marupulations.
16.30 Decouvertes et
Aventures. 17.00 Sports
18 30 Le mot juste

19.00 Three'» Company. Ground Rules.

19.00 La Chance aux
chansons.

19.30 Manimal.

19.30 La Chienne
Dactylographe.

Fr ?i
__

ne
OVERHEIDSVOOR
LICHTING 1/46 VROM
taal. NOS 17.56 Medede
lingen en Nws.
VARA 18 10 Chips die je
niet kunt eten. PP.: 18 20
Uitzending van de WD.
NOS: 18.30 Voor blinden
en
slechtzienden.
KZG
18 40 Ned. Isr Kerkge
nootschap.
18 55 Bonrf
zonder naam. NOS: 19 00
Voor buitenlandse werknemers. TELEAC 20 30 Bio
technologie. 21.00 Doelge
ncht ondernemen, (hertv)
21 30 Por Favor. (herh.)
22 00 Ca Va> (herh ).

07 00 Hippo. 08 00
Amanda 09.00 Sons and
Dauqhters 09.30 Baby &
Co 10.00 Follow Me.
10.15fcuropean papers
10 30 David Anenbo'ough 11 30 Nino p iretto
12.30 The Name of the
Game. 14 00 Sons and
Daughters 14 30 Hippo.
15 30 Starfleet. 16.00
Music Box live wrth S»mon Potter. 17 00
Countdown with Adam
Curry. 18.00 Coral Island.
18.30 Moon Jumper.

19.00 Busman'* Holiday.
19.30 Survival.

e.a.

die picture show,
Dave Lee Travis presenteert oude hlts
00 en van n,euwe
beelden '
'

"'

21.00 Wildlife on
one, natuurserie van
David Attenborough.
Vanavond: The case
of ,he vanishin 9

.<

20.00 Tekenfilm.
20.05 Tribute to
Wynford Vaughan
Thomas.

20.25 Police Story.
Captain Hook.

20.30 Three of a
Kind.

20.40 The year of
Fred Dibnah.

E □
21.10 Horizon, documentaire. Afl.: To engineer is human.

21.20 Chuck Connors. Great Western
Theatre I killed Jason Mccord.

21.30 Histoire» Naturelle».

22.00 Italian Football.

22.00 Journal Télévisé.

-

(

21.00 Action Drama.

21.30 Threj up, two
down, serie met An-

21.15 Ein Strahl von
Hoffnung, amuse-

tarn, amusements-

graaf; Anthony Howlett, voorzitter van de
Sherlock Holmes Society en Sue Brown,
secretaresse van Abbey National, Bakerstreet 221b. herh
22.10 Einde

Dofs|^-

naars

21.45 Bitte umblat-

keert, leidt dat tot dramatische ontwikkelingen.

EI 3

21.45 Heute-joumal
'

neer

cro-défi.

|

1

21.05 Gezondheid,
maandelijks gezondheidsmagazine. Vandaag: hartklachten.
Presentatie: Karen de
Vtsscher, Dr. Toon
Goossens, Payl Peyskens en Piet de Valke-

14.00 Schooltelevisie
15.50 Teletekst 16.50
Schooltelevisie 17.20 Vacaturebank 17.30 Nouba
nouba, gevarieerd kinderprogramma Na 18 uur
18.00 Carrefours, geva
rieerd kinderprogramma.
<18.02 Laf a bits. 18 07
Coude a coude, informatieve rubriek. 18.33 Mi-

de Eerste Wereldoorlog. Als

een van beiden niet terug-

Donderdag

Dinsdag
Nederland 1, 14.30 uur.
Dark Angel. Oorlog, met Frederic March, Merle Oberon
e.a. Regie Sidney Franklin.

23.32 Het Leids Cabaretfestival
1987.
23.44 Journaal. (NOS)
23.49 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
14.00 Schootielevis«l6.oo Eindel7.oo
Schooltetevisiel7.s6
Nieuws 18.00 Tik tak.
18.05 Plons. Afl.: Plons
•n d« teddybeer, (herh.)
18.10 De kleinste zwerver
(The Irttlest hobo), Am.
jeugdserie over de belevenissen van een Duitse
scheper. Vandaag: Napoleon 18.35 Merlina.
Vlaamse jeugdserie. Afl.:
Valentiinsdag. Met: Lea
Couzin, Mieke Bouve,
Jan Reusens a.a. Herfi

ciale industrieel die erin
slaagt zich in te kopen in de
Beierse society; een fotomodel met hoge aspiraties; een
onmetelijke rijkaard die de
bestrijdt
met door Patrick Süskind, schrijverveling
„Het
gedrag;
een ver van de bestseller
schandelijk
samen met de regisParfum",
Münchens meisje dat koninseur van de serie Hrlmud
gin wordt van een tropisch Dietl. Hoofdrolspeler
Franz
eiland en daar duistere zaak- Xaver Kroetz was als acteur
jes doet; en tenslotte de moetot voor kort vrijwel onbeder van Baby Schimmerlos, kend,
maar in Duitsland bedie haar zoon adoreert.
roemd
als toneelschrijver.
„Kir Royal" is geschreven

Radio-2.
NOS
18 03 De Avond
spitsAVRO
19 02 De
zwevende hemel 20 02
Vraag het Vism* 22 02

Duitsland 1,23.00 UUR
Regisseur Hcrbrich haalde Woyzeck, de hoofdpersoon uit
het onvoltooid gebleven toneelstuk van Georg Büchner, naar
het heden en noemde hem Wodzeck. In het Ruhrgebied gaat
Wodzeck (Detlaef Kügow in een kille, geïndustrialiseerde
wereld op zoek naar een beetje geluk. Maar zijn geluk is van
korte duur. Daarna eindigen eenzaamheid, jaloezie en doelloos
rondzwerv en in een moord.
(VS-1935. ca. 110 min.). Merle
■ Michael Beek in „Chiller".
Verder vandaag:
Woensdag, Ned 1.
Oberon
in
middelpunt
is
het
Duitsland 3 (NDR), 22.00 een interessant oorlogsdrama
uur. leeman. Met John Lone,
beide vrienden naar Europa
Timothy Hutton e.a. Regie: over twee vrienden, die vervrouw.
vertrekken om deel te nemen
zijn
op
liefd
dezelfde
Fred Schepisi (VS-1984, ca. Zij blijft alleen achter als de aan
de krijgshandelingen van
100 min.). Wat zich aanvankelijk laat aanzien als een
ladvertentie)
rolprent uit het horror-genre,
waarbij zoals in John Carpenters „The Thing" een wezen
uit de oertijd in het poolijs
wordt aangetroffen, ontpopt
zich als een intelligent drama
over de winst en het verlies
van de menselijke beschaving.

'

jgm"O

weg te gaan.
Een van de eerste slachtof-

fers van Baby is een diplomaat met twijfelachtige reputatie, die net zo snel naar
beneden duikelt als hij is opgeklommen. Verder komen
we tegen: een ambitieuze politicus die een positie in de
regering najaagt; een ster die
in het geheim haar ex-min-

■ Senta Berger (links) als
Mona en Franz Xaver Kroetz
(rechts) als Baby Schimmerlos
in „Kir Royal". Verder op de
foto: Cortnna Drews en Dieter
Hildebrandt.

Geen geluk voor moderne Woyzeck

t
p*

magnaten en klaplopers. Zijn
vriendin Mona (Senta Berger)
volgt hem aanvankelijk braaf
naar party's en andere gelegenheden. Maar na verloop
van tijd wenst ze haar eigen

naar op diens sterfbed bezoekt; een schatrijke provin-

Een goede morgen met
Ron Brandsteder. (8 03
815 AKTUA ) 903 De
Gouwe Ouwe Club. 10.03
Op volle Toeren/Bingo Ze
ven op een ri| 11 03 Te
gast b»j Herman Emmink.
1203 André van Duin
13 06 AKTUA. 13 15 Raad
een lied
of n»et. 14 03
Muziek uit duizenden. EO:
15 03 Met muziek het hele
land door. 15 58 EO Metterdaad 16 03 Open huts.
17,03 Ronduit radiokrant.
EO: 18 03 Tijdsein. 18.25
Kom er eens uit. 18.50 De
wolkenwagen. 19 00 Zie ra
dio I
R(TJ NOS leder heel uur

DE FILMS VAN DEZE WEEK

SQ

UJopie's pak is wel lets te opvallend... <20.28 uur)

KjJ NOS: leder heel uur
TROS: 702

NED. 1.22.22 UUR
ke oude adel, artiesten, geld-

(gespeeld
Schimmerlos
door Franz Xaver Kroetz)
schrijft een verguisde maar
door iedereen gelezen society-rubriek in de Münchener
Algemeine
Tageszeiting,
kortweg de MATZ. Om aan
stof te komen mengt hij zich
onder de jet-set, politici, sjie-

12.00 Nws. 12.05 Boer

12.50 Moment. NOS 12.56
Meded. voor land- en tuinbouw. NCRV: 13.05 Hier
en nu. VOO 14.05 Veronica Nieuwsradio.
NOS: leder heel uur nws.
VOO:
19 02
Veronicd
Sport. 20.02 Club Veronica
Trend. KRO: 21.02 KRO's
Jazz Connection. 22.02
Goal.
22.50
Bewogen
grensgangers. NOS: 23 00
Nws en meded. 23 05 Met
het oog op morgen.
AVRO: 0.02 Easy listening.
2.02 AVRO s Nachtdienst.
6 02 Auto in? AVRO aan?

De VARA begint vanavond met de vijfdelige Duitse serie „Kir Royal",
waarin de Münchense society op de hak wordt genomen. Hoofdpersoon in de
serie, die zich afspeelt te midden van de allerrijksten, is roddeljournalist Baby
Schimmerlos.

door een ste | gewapende autodieven

(T.T.)

Nu)

en tuinder. 12.30 Nwsoverz. Hier en nu. 12.32
Over kopen gesproken.

society

19.00 De tovenaar van Oz,
(VARA) tekenfilmserie. Afl. 10:

20.00 Journaal, (NOS)
-20.28 Zeg'ns AAA, (VARA) comedyserie. Afl. 16: Het pak van
Jopie js wel erg opvallend. Mien
vraagt zich zelfs af of hij het niet in
een feestwinkel heeft gekocht.

Maandagmorgen Magazine, met om 9 30. 10.30 en
11.30 Nwsoverz. Hier en

„Kir Royal"
satire
op Duitse

18.01 Het Programma. Hanneke

Kappen en Maurice de Hond laten

7.15 Het levende
woord. 7.22 Lichte muziek.
(NOS: 7.30 Nws.) NCRV:
7.33 Hier en nu. 8.32

_

12.

15.20 Eastenders, Engelse serie.

gil NCRV: 7.03 Hier en

[

v. slechth.
14.30 Howard's way. (VARA). Afl.

i

10.00 Kijk mij nou, les 7. (NOS/NOT)
10.30 Leer de wereld kennen, les 6.
11 00 Tel en taalverhaal, les 4.
13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. (NOS)
14.00 Dag, dag! Les 7. (NOS/NOT)
14.30 Het volk van Menno, les 3.
17.40 Dag doktor, (FEDUCO) serie
over gezondheid. Afl. 16: Een dagje
dokter.
17.55 Nederlands -Taal, Tekens en
Regels. Afl. 16: Werkwoordspelling:
voltooid deelwoord.

09.30 en 13.00 Nieuws

Roemeense korte
film.
19.10 Uitzending
door derden.
19.40 Paardekoersen, mededelingen en
programma-overzicht
19.45 Nieuw»
20.10 Paradijs verdaagd (Paradise
postponed). Engelse
serie van Alvin Rakoff, naar het gelijknamige boek van
John Mortimer. Afl.:
Dood voor vrede.
Met: Michael Hordern, Jill Bennett e.a.
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22.10 Denkmal, culturele quiz.

„..

_

,

.

-n
ik
22.15
Pnester. Wir
sind Utopia, serie naar
de gelijknamige novelIe van Stefan Andres.

E

23.00 Heimat, die
ich meine.., 2-delige
tv-film van Peter
Beauvais.
00.20 heute

■ Undenstrasse,
20.15 uur

~

22.00 Das Gruselkabinett: Der Mann, der
aus dem Eis kam (Iceman), Amerikaanse
„

K
'

.

„

van

Schep.si.

._

23.35 Actuele reportage over de Filmfestspiele in Berlijn
23.50 Laatste
nieuws

-22.45 Pop-Souvenirs
(12), gepresenteerd
door Peter Krauss

23.30 Laatste
nieuws

Elphick, Neil Stacy,

Yi 3e.a. Afl.: I'll met you

22.15 Hinter den
Schlagzeilen:
grenzgangerin, een
feministe in een manI]?InJ1n Jl eï]i ' des
7? Thoma
.

Monats

23.45 Actuele reportages van het Berlijnse Filmfestival
00.00 Laatste
nieuws

bv candlelight.

22.00 Journaal,
22.24 Regionaal
nieuw en weerbericht.
22.30 Panorama, actuee | ma gazine.
,

23.10 Cry of the innocent, speelfilm.

00.40 A question of
defence: Afl. 4.
01.10 Weerbericht.

22.00 A small problem, comedyserie.
Met: Christopher
Ryan, Mike Élles, Dickie Arnold, e.a.

22.30 Infovision.

22.30 Moonlighting.
23.20 Hallo mum,
komische sketches
23.50 Newsnight.
00.30 Weerbericht.
00.40 Tele-journal.
01.00 Open Universiteit,

22.00 Super Channel
News.
22.30 Super Sport.

23.30 Kolchak.
"

00.30 Music Special.
01.00 Nino Firetto. 02.00

T*

23.00 NHL lee Hockey 1987/87.
00.00 Sky Trax. Popmuziek.
01.00 Closedown.

23.35 Le Marchö Financier europeen.

Amanda Redington.
03.00 Martin Buchanan.
04.00 Music Box live with
Simon Potter. 05.00
Countdown with Adam
Curry. 06.00 The Face.

maandag 23 februari 1987
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Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig nieuws, zonder gebonden te
zijn aan enige staatkundige partij, kerkelijke richting of belangengemeenschap. uitsluitend in d'enst van
's landsbelang.
Artikel 2 der Statuten

Kapot staken

Lage btw-tarief volgend jaar van 6% naar 7%

Van onze parlementaire
redactie
DEN HAAG, maandag

Het lage btw-tarief gaat
volgend jaar omhoog van 6
naar 7%. Daarentegen komen alle voedingsmiddelen
geneesmiddelen
en
alle
(waar nu vaak het 20%-tarief voor geldt) onder het
lage tarief te vallen.
Staatssecretaris mr. H.
Koning van Financiën heeft
zijn bedenkingen tegen dit

idee, dat enige tijd geleden

door de Tweede Kamer is
ingediend, laten varen. Dat
zei hij voor TROS-radio.
Onder het lage btw-tarief
vallen nu de zogeheten eerste levensbehoeften zoals
melk en brood. Voortaan
zullen daar alle ook de luxe
voedingsmiddelen' zoals
delicatessen onder vallen,
wat deze produkten goedkoper maakt. Dit geldt ook
voor geneesmiddelen waar
men nu
in ieder geval bij
-

-

—

de drogisterij
20% BTW
over moet betalen.
Omdat deze operatie geen
geld mag kosten gaat het
lage tarief omhoog van 6%
—

naar

1%.

De fractieleider van D66,
mr. Hans van Mierlo vindt
dat de btw op bouwactiviteiten moet worden verlaagd
van 20 naar 6%. Dit kost
ongeveer ƒ 850 miljoen en
kan volgens hem worden betaald uit een mogelijke be-

lastingmeevaller. „Hierdoor
kan een hoop zwart werk
gewit worden," aldus Van
Mierlo.
Voor de radio zei staatssecretaris Koning ook dat de
kans groot is dat de hoofdprijs in de Staatsloterij op 1
januari 1988 wordt verhoogd van ƒ 500.000 tot ƒ 1
miljoen. Eerst moet nog een
advies worden afgewacht
van de commissie-Van Aardenne over het privatiseren
van loterijen.

(advertentie)

KNUFFELEN

HOOGLERAREN
V.D. GRINTEN,
KORTMANNe.a. OVER
DE ZAAK SIMONIS.

Mannen moet je ook niet wegpoetsen. Zodra vrouwen
worden beroerd door de toverstaf van de emancipatie,
worden het dolle woelwaters, maar niet zodra raakt het
stafje een man of het fundament van al zijn zekerheden
dondert onder hem in elkaar.
Die fiere macho-loop, die
zelfbewustheid, de moedgevende zekerheid, dat zelfs
kardinaal Simonis in hem de
enige krachtige bron van de
mensheid ziet, dat alles brokkelt af met als gevolg, dat hij
op de puinhopen verschrikt
om zich heen gaat zitten kijken op zoek naar hulp.
Pak een man zijn speelgoed
af en onmiddellijk wordt hij
weer een kleuter. Trek hem
zijn lange broek uit en hij is
meteen weer rijp voor rammelaar en fopspeen. Geen enkel wezen bouwt de illusie,
dat hij een heersende figuur
is, zózeer op het drijfzand van
een mythe als de man.

Morgen uitgebreid in het

Kutliolick ISicmvshhid

LEO DERKSEN OP ZICHT

PoMbus 687. 3800 AR Amersfoort
Tel. 033-630914

jjjjl Bel gratis \oor een |jjjl

||j|j|
§M§§

proefabonnement
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«eken «oor 10.-»
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Extra tegenvaller aardgasbaten bij lage koers en olieprijs

Rudingsceptish dolark

In tegenstelling tot de
geëmancipeerde vrouw, die je
wel de rok kunt uittrekken
maar die dan onmiddellijk de
broek aantrekt, raakt zo'n
man zijn stuur kwijt en dobbert als een drenkeling op de
golfslag van de samenleving.

Zo'n man krijgt direct iets
vrouwelijks, maar dan alleen
dat hulpzoekende vrouwelijke, waartegen feministen nu
juist zo ten strijde trekken.
En wat doet hij dan? Hij
grijpt naar dezelfde methode,
die feministen aanwenden
om zichzelf eens flink in de
steigers te zetten.

na

Het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT staakt vanavond alle salarisbetalingen indien de Vervoersbond FNV niet
ophoudt met zijn acties in de
Rotterdamse haven.
Volgens de directie van ECT
is het bedrijf ernstig gedupeerd
door de FNV-stakingen. Schepen wijken uit naar andere havens, waardoor er ook voor het
werkwillige personeel geen
werk meer is.
De feiten geven ECT gelijk.
De Vervoersbond FNV is bezig
de Rotterdamse haven kapot te
staken. Vrijdag liet de grootste
containerklant van de haven,
de Amerikaanse rederij Sealand
weten dat zij haar containers in
andere havens in Europa laat
lossen vanwege de voortdurende arbeidsonrust in Rotterdam.
FNV-voorzitter H. Pont verklaarde dit weekeinde d*t het
stoppen van salarisbetalingen
door ECT het uiteindelijke doel
van de acties zal bemoeilijken.
Dat doel is volgens hem dat er
na de oplossing van het arbeidsconflict weer samen verder gewerkt wordt in de havens.
Gevreesd moet echter worden dat na het verdwijnen van
Sealand nog meer rederijen
Rotterdam zullen verruilen
voor andere Europese havens.
De FNV-voorzitter zal in dat
geval moeten constateren dat er
tussen werkgevers en werknemers niet meer samengewerkt
hoeft te worden, omdat er simpelweg geen werk meer zal zijn
in wat dan ooit de grootste
haven van de wereld was.

TILBURG, maandag
PvdA-fracticleider
Wim
Kok vindt dat premier Lubhers de aandacht van de
werkloosheid afleidt door zijn
bewering dat er strengere
maatregelen moeten komen
voor mensen die aangeboden
werk weigeren.
Lubbers vindt dat de sancties op dit gebied verscherpt
moeten worden. De premier
sluit overigens ook niet uit
dat de afslankingsoperatie (in
vier jaar tijd 26.000 ambtenarenbanen schrappen) niet in
1990 wordt gehaald, maar
misschien een of twee jaar
langer duurt.
Op een spreekbeurt in Tilburg zei Kok afgelopen zaterdag dat er nu ook sancties
gelden voor mensen die weigeren een passende baan te
aanvaarden. „Uitkeringsgerechtigden hebben rechten,
maar ook plichten. Het is niet
reëel om met bijna 700.000
werklozen de schuldvraag bij
werklozen te leggen," aldus
Kok. Volgens hem ontbreekt
het gewoon aan banen en aan
voldoende scholingsmogelijkheden.

Politie op de bon
KERKDRIEL, maandag
een snelheidscontrole
zijn agenten het weekeinde in
Kerkdriel door collega's op
veel te hard rijden betrapt.
De overtreders reden met
hun surveillancewagen langs
een radarcontrolewagen en
werden scherp gefotografeerd.
Bij
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door Joost de Ruiter
en Ronald van Gessel

PARIJS/DEN HAAG, maandag
De geldmarkt zal de komende dagen uit
moeten maken of het akkoord, dat de rijkste
landen het afgelopen weekeinde in Parijs
hebben gesloten, werkelijk iets voorstelt.
Deze landen hebben besloten meer rust te brengen op de valutamarkt, de
dollarkoers tenminste te
stabiliseren en het economisch beleid onderling beter af te stemmen. Dat
laatste betekent, dat met
name West-Duitsland en
Japan hun binnenlandse
economie moeten gaan stimuleren.
Alhoewel het ~Louvre-akkoord" vele mooie voornemens bevatte, stonden er weinig concrete zaken in. Minister Ruding zei gisteravond,

de dollarkoers de komende
dagen nauwlettend te volgen.
„Mochten er onder de tafel
door de presidenten van de
centrale banken toch afspraken zijn gemaakt om de dollarkoers te steunen, dat moet
dat gauw merkbaar worden.
Zodra De Nederlandsche
Bank iets bespeurt van een
gecoördineerde actie, dan
doen wij ook mee, dat is goed
gebruik. De Amerikanen
moeten nu het goede voorbeeld geven. Duitsland en Japan hebben al genoeg gedaan," aldus Ruding. Hij gelooft echter niet, dat de centrale banken zo dom zijn aan
de grote klok te hangen wanneer ze ingrijpen.

Het spijt hem nog steeds,
dat Nederland te klein is om
aan het overleg op topniveau,
waaraan de VS, Engeland, Japan, Frankrijk, Canada en
West-Duitsland deelnemen,
mee te doen. De dollarkoers is
voor ons land nl. van vitaal
belang voor de hoogte van de
aardgasinkomsten.
„Een olieprijs die een dollar lager is over een heel jaar
scheelt de schatkist ƒ 500 min
en elk dubbeltje dat de dollar
zakt scheelt over een heel
jaar gemeten ook ƒ 500 min,"
aldus Ruding, die binnenkort
met de exacte cijfers komt in
de Voorjaarsnota.
De dollar is nu in ieder
geval al twintig cent lager
dan waarmee het Planbureau
aanvankelijk had gerekend,
dus een hogere dollarkoers
kan de tegenvaller die er toch
al inzat alleen maar gunstig
beïnvloeden. Blijven olieprijs
en dollar laag de komende
jaren, dan zullen de aardgasbaten in 1987 en 1988 nog
eens honderden miljoenen
extra tegenvallen. „Daarom
moeten we meevallers niet te
vroeg verdelen", aldus Ruding.
De ellende is eind 1985 allemaal begonnen, toen diezelfde rijke landen in het Plazahotel in New York bijeenkwamen en besloten de dollarkoers „omlaag te praten".
Dat is wonderwel gelukt,
want de dollar is sindsdien
30% in waarde gedaald. De
Amerikaanse export floreert
(en dat was de bedoeling)
maar Europa krijgt het steeds
zwaarder. De export zakt
daar in, omdat de Amerikaanse produkten steeds
goedkoper worden op de wereldmarkt.
Het afgelopen weekeinde
in Parijs zijn de rijke landen
feitelijk
dus
overeengekomen, dat de dollar nu wel
laag genoeg is.
Enige valse noot in het harmonieuze concept, was dat
Italië buiten de boot is

Limburg

beleefde skiweekeinde

De Mannelijke Radicale
Therapiegroep!
Je kon erop wachten. Losgeslagen van hun zekerheden, zelfs twijfelend of het
nog wel nodig is de wc-bril
omhoog te zetten, drommen
zij te zamen in hun gemeenschappelijke nood.
„Radicale Therapie is een
middel tot persoonlijke en sociale verandering," zo babbelt een gestencild foldertje.
„Mannen Radicale Therapie
(MRT) geeft mannen de mogelijkheid zich te bevrijden
van normen vanuit hun sekse-rol."

gevallen.
Dit land is
vorig jaar samen met Canada
„toegevoegd" aan de machtige „Groep van Vijf" (VS,
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Japan). Italië werd
echter zaterdag bij het vooroverleg niet uitgenodigd. Minister Antonio Baldini eiste
echter wel mee te mogen praten. Rome meende, dank zij
de steeds gunstiger economische resultaten van de afgelopen jaren, recht te hebben op
een toegangskaartje voor de
„club van de G-5."

Toen Italië echter buiten
spel bleef werd dit land zo
boos, dat het alle verdere medewerking weigerde. Dat kan
ook nog wel eens consequenties hebben voor de economische topconferentie de de
grote westerse industrielanden begin juni in Venetië willen houden. Italië speelt met
de gedachte die af te zeggen.
West-Duitsland en Japan
moeten dus hun economie stimuleren. Dat kan, omdat
deze landen riante overschotten op de lopende rekening
hebben. De VS hebben beloofd hun begrotingstekort
drastisch aan te pakken en
met ca. S 60 mld. te vermindernen. Frankrijk zal doorgaan met zijn politiek van
prijsliberalisering, vermindering van de begrotingsschuld
en privatisering van de vele
de afgelopen jaren genationaliseerde bedrijven.
Japan en Duitsland kunnen
hun economie stimuleren
door de rente te verlagen (Japan deed dat vrijdag al), maar
vooral Duitsland kan ook de
belastingen in 1988 extra verlagen. Dat betekent dat Nederland ook mee zou moeten.
Ruding: ~zo hard hoeft dat nu
ook weer niet. De Duitse vennootschapsbelasting zit nog
boven de onze en bij de loonbelasting speelt het „concurrentieprincipe" minder, maar
ik ontken niet, dat we aan een
algemene trend mee zullen
moeten doen als die er komt."

Wie zou dat bedacht hebben?
Een vrouw natuurlijk.
Vermoedelijk een die altijd
hoofdpijn had en toen besloot
dat je de man moest bevrijden
van zijn sekse-rol.
„In een MRT-groep heeft
ieder lid aandacht voor de
andere
groepsleden:
Hij
steunt en ontvangt steun! Dit
leidt tot onderlinge solidariteit," lees ik verder, want
leerzaam is zo'n foldertje natuurlijk wel.

Dronken man rijdt 2
huizen in vernieling
Van een onzer verslaggevers
DEN HELDER, maandag
Een dronken automobilist
heeft zaterdagnacht twee huizen aan de Rijksweg in Den
Helder voor vele duizenden
guldens vernield, door er met
zijn auto tegenop te rijden.
De 42-jarige horeca-ondernemer uit Kreileroord verloor
de macht over zijn stuur.
Een van de woningen,
waarin een bouwkundig ingenieur woont, moet vermoedelijk geheel worden gesloopt.
De woning was vorig jaar pas
geheel gerenoveerd, waarbij
slechts een gedeelte van de
muren overeind bleef staan.

herstelplan bepraten

vandaag toch praten over het
herstelplan dat de directie
van het Rotterdamse containersoverslagbedrijf
Europe
Container Terminus (1.400
werknemers) heeft opgesteld
om het recente verlies van
twee omvangrijke ladingpaketten op te vangen.
Dit heeft het actiecomité
van de Vervoersbond FNV
gisteren na „ampel beraad"
besloten. Bestuurder C. van
Nimwegen: „Het is uit het
oogpunt van belangenbehartiging toch een belangrijke
zaak bij het geprek aanwezig
te zijn. Wij kunnen de belangenbehartiging van onze leden niet aan de Vervoersbond CNV overlaten".
De Vervoersbond CNV (ongeveer 100 leden bij ECT)

mogelijk te houden," leutert
het foldertje verder. Maar
tja, je kunt verdere informatie krijgen bij Co Hollemans
in Nieuwegein, dus wat wil
je?
„De rondjes zijn: INKLAREN: Stilstaan bij en zeggen
hoe je je op het ogenblik
voelt. GOED EN NIEUW:
Stilstaan bij de goede dingen.
(Hollemans gaat er dus vanuit
dat je je bij INKLAREN altijd
beroerd voelt).
SPINSELS: Het nagaan en
uiten van gedachten, die je
over een ander hebt en die je
denkt dat een ander over jou
heeft. Het aanscherpen van
je intuïtie."
(U ziet: gewoon iemand lekker uitschelden is al een soort
radicale-therapie, zodat ik
toch wel enige ervaring heb
opgedaan. Maar luister verder
naar Co Ilollemans:)

„WREVELS: Het uiten van
wrevelige gevoelens of irrita-

ties die je in de weg zitten
over iemand of over de gehele
groep."

(Dus gewoon hartgrondig
roepen: „Stelletje minkukels!
Ga eens even gewoon aan het
werk!" Dat lucht altijd op.
Maar let op, want Co holt
door:)

„ZWIJNEN:

Herkennen

van opgelegde waarden en
normen, die je jezelf eigen

hebt gemaakt. Het tegenspreken van een negatief zelfbeeld (de schuld altijd bij
jezelf zoeken.")
(Vroeger gingen we altijd
een uurtje voor de spiegel
zelfgenoegzaam naar ons zelf
staan kijken: „Ik ben Arie. Ik
ben een flinke nul!" Dat is
wat Co Hollemans bedoelt,
En: „Een ander belangrijk denk ik. Maar dan toch ten
principe van de MRT is het slotte:)
doorbreken van het in onze
„KNUFFELS: Jezelf waarcultuur bestaande taboe op deren in datgene wat je bent
en angst voor lichamelijk en kunt. Anderen waarderen
contact tussen mannen."
in wat zij zijn en kunnen."
Knuffelen dus.

Voor een fervente wintersporter is een pak sneeuw van
•

Vervoersbond FNV gaat
toch met ECT-directie
ROTTERDAM, maandag
De Vervoersbond FNV 7 gaat

den. Deze rondjes dienen ervoor om de veiligheid en de
aandacht in de groep zo groot

i

Kok hekelt plan voor
verscherpte sancties
bij weigeren baan

(ook
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stelde de Vervoersbond FNV
(ongeveer 750 leden) vrijdag
een ultimatum waarbij de
christelijke bond dreigde alleen met de ECT-directie een
„inhoudelijk gesprek" aan te
gaan over het herstelplan. Dit
zou uiteindelijk kunnen leiden tot een cao waarbij de
Vervoersbond FNV buiten
spel staat. Het herstelplan
van de ECT-directie komt
neer op of forse bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden of het ontslag van 250

gemiddeld

30

centimeter,
zoals er het afgelopen weekeinde in het Zuidlimburgse
heuvelland lag. een uitdaging,
waar niet zomaar aan voorbij
kan worden gegaan.
Dat vond in ieder geval de
vrouw op de foto. die, professioneel uitgerust, met haar
kind een fikse wandeltocht
maakte in de buurt van Vaals.
Ook de heuvels rond Epen en
Mechelen en de Brunsummer
Heide in Heerlen leenden zich
uitstekend voor de skisport.
Het toeristendorp Epen,
Igemeente Wittem) meldde
een onverwachte komst van
duizenden wintersportbeoefenaars, vooral uit de Randstad
Holland. Het was zondagmiddag zo druk dat zich files op
de wegen vormden.
Pension- en hotelbedrijven
in Wittem en Vaals, die doorgaans 's winters gesloten zijn,
openden hun deuren om de
vele gasten te kunnen huisvesten. Talloze horecabedrijven waren volledig volgeboekt.

Invaliden protesteren
tegen bezuinigingen
in zwakzinnigenzorg
Van onze correspondent
UTRECHT, maandag
Ruim
2500
invaliden,
groepsleiders en ouders van
gehandicapte kinderen hebben zaterdag in Utrecht gedemonstreerd tegen het plan
van
minister
Brinkman
(WVC) om minder geld voor
zwakzinnigeninrichtingen uit
te geven.

De betogers richtten een
actiecomité op. Ze vinden het
absurd en misdadig, dat Nederland als een van de rijkste
landen ter wereld op deze
sector wil bezuinigen. In ons
volg van de aangekondigde land wonen ongeveer 30.000
acties geen werk meer is, ten- geestelijk en lichamelijk gezij de Vervoersbond FNV handicapten in tehuizen, omvoor die tijd laat weten af te dat zij daar beter dan thuis
begeleid kunnen worden.
zien van de acties.

Ruding: Premies
bij meevallers
van sociale
fondsen omlaag
DEN HAAG, maandag
De minister van Financiën,

dr. Onno Ruding vindt dat bij
eventuele financiële meevallers van de sociale fondsen de
premies van werkgevers en
werknemers omlaag kunnen.
Hij vindt verlaging van
deze sociale lasten reëler dan
belastingverlaging. „Ook de

Hopman
Maar ik heb nóóit een
MRT-tje gevolgd. Gefrustreerd gebleven dus. Na de
hopman bij de verkenners
was er geen knuffelaar meer
in de buurt.

Verslaving

Nobeler kan het niet. Eenvoudiger aJ evenmin. De radicale-therapie is gebouwd op
de gedachte, dat het man-zijn
verslaving in de hand werkt,
in zoverre het niet zelf al een
verslaving is, zoals alcoholisme, en dat je er best van kunt
genezen aan de hand van Co
Hollemans.
Herboren stap je uit de cursus om jezelf terug te vinden
in de keuken met de schort
voor, een ander knuffelaartjc
naast je en een panische angst
voor AIDS.

„Binnen de radicale-theraMaar wedden? Ook daar
pie-groepen worden aan het
begin en aan het eind van de kan Co je onherroepelijk van
bijeenkomst rondjes gehou- genezen.

GRATIS; 12K
Onno Ruding

belastingtarieven
zijn
te
hoog, maar dit jaar is in ieder
geval geen financiële ruimte
voor verlaging," aldus de minister voor AVRO-radio.
Volgens hem is overigens
geen sprake van omvangrijke
meevallers. „Die zijn er wel,
bijvoorbeeld in de belastingsfeer, maar er zijn ook tegenvallers en dan blijft er uiteindelijk niet zoveel over."

Jongen slaat man (37)
zomaar licht uit oog
NIJMEGEN, maandag

man.

De ECT-directie liet afgelopen weekeinde weten vanaf
vanavond kwart over elf geen
loon meer te betalen aan
werknemers voor wie als ge-

Daar ben ik altijd een voorstander van geweest. Persoonlijk heb ik de neiging
elke man te knuffelen en niemand beseft hoezeer ik heb
geleden onder het verlangen
J. den U. te B. eens stevig om
de nek te vliegen.

Een 37-jarige man uit Nijmegen is gisternacht op straat
door een jongen zo hard in het
gezicht geslagen, dat hij
waarschijnlijk een oog zal
moeten missen.
Volgens de politie werd het
slachtoffer zonder enige aanleiding met de vuisten bewerkt.
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Fri-D'Or opent
Ierse fabriek
BERGEN

OP

ZOOM,

maandag
Fri-D'Or gaat in de lerse
republiek een aardappelverwerkend bedrijf oprichten
voor de produktie van diepgevroren aardappelprodukten.
Met het project in het graafschap Cork is in eerste instantie ƒ 30 miljoen gemoeid. In
een later stadium is een uitbreiding voorzien die nog
eens ƒ 20 miljoen kost.

Fri-D'Or verwacht in augustus 1988 van start te kunnen gaan. Bij volle produktie
zal het nieuwe bedrijf 135
mensen werk geven. De
grondstof zal lokaal worden
gekocht. De produktie is bestemd voor lerland en Engeland.

Samenwerking Kluwer
Klynveld Kraayenhof
MAARSSEN, maandag

Studiecentrum
Kluwer
gaat voortaan de manageverzorgen
mentopleidingen
voor KMG Klynveld Bosboom Hegcner KBH (organisatieadviseurs) in Utrecht.

die deel uitmaakt
van KMG Klynveld Kraayenhof en Co, verzorgde deze
cusussen tot nu toe in eigen
beheer. Het gaat bij de samenwerking alleen om de opleidingen met open inschrijving. KBH blijft zelfstandig
interne cursussen voor ondernemingen en instellingen
ontwikkelen en verzorgen, aldus de partners.
KBH,

Veel animo voor

handelscentrum
MADRID, maandag
Zes Nederlandse bedrijven

INTERNATIONALE MARKETING
VAN ADVIESDIENSTEN

hebben zich reeds bereid verklaard om voor een totaal van
15.000 vierkante meter te participeren in de stichting van
een gezamenlijk handelscentrum in Madrid, waarin onder
meer de Nederlandse ambassade en de kantoren van de
KLM en de Spaans/Nederlandse Kamer van KoophanAMSTERDAM, maandag
del gevestigd zullen worden.
Volgens
voorlopige cijfers
„Deze belangstelling vormt
waarde per
is
de
intrinsieke
de stevige basis voor de ontvan
aandeel
InternatioMK
wikkeling van het project."
(beleggingen)
nal
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Amerikaanse Hoechst
mag Celanese kopen

De Fedcral Trade Commission (FTC) heeft hiervoor het
groene licht gegeven op voorwaarde dat AHC zich binnen
twaalf maanden ontdoet van
bepaalde bedrijfsonderdelen
in de sector textielvezels.
Zolang de bedrijfsonderdelen niet zijn verkocht wordt
Celanfse als een apart, maar
wel tot Hoechst behorend,
bedrijf voortgezet. De FTC
meent dat de nieuwe onderneming, genaamd Hoechst
Celanese Corporation, zonder
de verkoop van enkele activiteiten, in de VS een monopoliepositie gaan innemen. De
andere grote Amerikaanse fabrikanten zijn Du Pont en
Eastman Kodak.
Hoewel Hoechst twaalf
maanden de tijd heeft gekregen wil het concern de verkoop zo snel mogelijk geregeld hebben. De FTC heeft
de keus geboden dat of de

gehele polyester-textieldivisie van Celanese of die van
Hoechst in de VS wordt afgestoten. De aandeelhouders
van Celanese hebben het bod
van Hoechst van S 2,8 miljard
al op 3 november vorig jaar
binnengekregen. Dat een en
ander zolang heeft geduurd
komt door de bezwaren die
de FTC aanvankelijk had tegen de transactie.

De Amerikaanse dochteronderneming van Hoechst
maakte vorig jaar een winst
van $ 38 miljoen bij een omzet van $ 1,7 miljard. In 1985
was er een winst van S ,7
miljoen. De grote winststijging wordt toegeschreven
aan de stillegging van de verstyrol-afdeliesbrengende
ling. Celanese wist vorig jaar
een winst van $ 213 miljoen
te boeken bij een omzet van
$ 2,9 miljard.
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Amsterdam
De Bilt
Deelen
Eelde
Eindhoven
Den Helder
Rotterdam
Twente

onbewolkt
licht bew.
zwaar bew.
motregen
regen

6
6
4
6

regenbui

Vlissingen

mist
motregen
zwaar bew.
zwaar bew.
niet ontv.
zwaar bew.
licht bew.
zwaar bew.

6
6
5
7
1
5
16

Zd. Limburg
Aberdeen
Athene
Barcelona

Berlijn
Boedapest

Bordeaux
Brussel
Dublin

Frankfort
Genève

Helsinki
Innsbruck

Daarmee komt geleidelijk weer
iets koudere lucht naderbij met
opklaringen. Dat kan in de nacht
wat lichte vorst geven, maar overdag blijft het kwik boven het
vriespunt komen. Er zit ook een

enkele bui in, mogelijk met natte
sneeuw.

licht bew.
zwaar bew.
zwaar bew.

sneeuw
zwaar bew.

Madrid

onbewolkt

Luxemburg

AMSTERDAM, maandag
Deze laatste week van februari
begint iets aan de koude kant, al
zal het niet meer dan tot wat
lichte vorst in de nacht komen.
Het hogedrukgebied houdt stand
bij IJsland en Schotland, waardoor er een noordelijke stroming
is.

zwaar bew.3

Malaga

Lissabon
Locarno
Londen

KOUD

half bew.

zwaar bew.

onbewolkt
licht bew.
licht bew.
onbewolkt
regen
zwaar bew.
half bew.

Klagenfurt
Kopenhagen

Van onze weerkundig
medewerker
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0.4
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2 0
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-4 0.8
3 0
2 0
5 0
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8 0
7 0.1
2 0
9 0
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Mallorca
Malta
Moskou
Munchen
Nice
Oslo
Parijs
Praag

Rome
Split
Stockholm

Warschau
Wenen
Zurich
Casablanca
Cyprus

Istanbul
Las Palmas
Beiroet
Tel Aviv
New York
NewOrleans
San Francisco
Los Angeles
Sao Paolo
Rio de Janeiro
Singapore
Melbourne

Tokio
Pretoria

NEERSLAG 7-19 UUR
zwaar bew
regen
sneeuw

zwaar bew.

half bew.
licht bew
zwaar bew.
half bew.
zwaar bew.
regen
licht bew
zwaar bew.
onbewolkt
zwaar bew.
half bew.
licht bew.
half bew.
zwaar bew.

1
0
0
0
0
0
2 0
2 0
8 0
11 2
-1 0
2 0
7 0
1 0
20 0
20 0
17 0
22 0
11

16
-1
2
10
1

1

STATION WEER MAXIMUMTEMPERATUUR

.

Het WEER

HET WEER VAN GISTEREN

niet ontv.

onbewolkt
onbewolkt
zwaar bew.
onbewolkt
zwaar bew.
zwaar bew.
licht bew.
zwaar bew.
niet ontv.
zwaar bew.
zwaar bew.

28 0
8 0
16 17
13 0
12 0
0
31 0
0
-

30

0

gistermorgen het geval was. De midd.temp. 4; windr. en windkr.
sneeuwlaag is nog steeds meer NW-4.
dan 30 centimeter dik. Deze
DINSDAG: Perioden met zon;
sneeuw zal slechts langzaam gaan
kans op neerslag 10%; min.temp.
verdwijnen.
-4, midd.temp. 4; windr. en
windkr. W-3.
In Scandinavië komt matige tot
strenge vorst voor en ook op IJsWOENSDAG:
Wolkenvelden;
land is het nog koud. De verwachkans op neerslag 20%; min.temp.
-2, midd.temp. 5; windr. en
ting is dat wij een groot deel van
deze week toch deze noordelijke
windkr. Var-3.
stroming houden, zodat de eerste
vroege lentedag nog op zich laat
DONDERDAG: Half tot zwaar
wachten. Het weekeinde gaf
bewolkt; kans op neerslag 20%;
langs de kust temperaturen van 4
min.temp. -1, midd.temp. 3;
tot 6 graden.
windr. en windkr. ZO-3.

Vooruitzichten van het KNMI
Opmerkelijk is dat een week gemiddeld over Nederland voor:
belang elke dag in Zuid-Limburg wat
MAANDAG: Wisselend
sneeuw is gevallen, hetgeen ook wolkt; kans op neerslag 20%;

HAGAR

GARFIELD

VRIJDAG: Half tot zwaar bewolkt; kans op neerslag 20%;
min.temp. 0. midd.temp. 6; windr.
en windkr. Z-4.
FLASH GORDON

verhouding
stijgers/dalers
positief, aldus Michael Toorop van Bache Securities.

De tiendaagse tradingindex
(TRIN) is 95 tot 100, hetgeen
het meest bullish is sinds december 1986. Juist omdat de
put/call-ratio duidt op een
angst voor een dalende beurs,
is dit een scenario voor een
verdere stijging. Momenteel
lijkt het alsof de aandelenmarkt geen alternatieven
kent.
Door de reeks gedaalde
rente en inflatie, zijn de obligaties steriel geld geworden
en aan goederen gerelateerde
produkten zijn alleen aantrekkelijk bij inflatie. In het
begin van de jaren tachtig
vloeide het meeste van de
beleggingsfondsen naar de
obligatiemarkt.
Deze week komt het januaricijfer van de mutual funds
uit. In december was het $ 18
miljard en hoofdzakelijk obligatie-georiënteerd. Voor de
afgelopen maand wordt ruim
S2O miljard verwacht en
meer aandelen-gericht.
De afgelopen week waren
diverse markten in afwachting van de economische topontmoeting van afgelopen
weekeinde. Deze week kunnen we de verschillende interpretaties
verwachten.
Daarnaast komen er tal van
belangrijke economische cijfers uit. De vraag naar duurzame goederen wordt onveranderd tot hoger verwacht.
Dit cijfer zou hoger zijn geweest, ware het niet dat verschillende bedrijven niet al in
december tot aanschaf waren
overgegaan om te profiteren
van de oude afschrijvingsregelingen, die per 1 januari
zijn gewijzigd onder de nieuwe belastingwet.
Vrijdag komt het inflatiecijfer uit. De verwachting is
een stijging van 0,5 procent.
De sterk gestegen energieprijzen worden gedeeltelijk
gecompenseerd door de sterk
gedaalde
voedingsprijzen.
Eveneens vrijdag komt het
handelstekortcijfer uit. Het
idee is dat deze is gestegen tot
$ 15 miljard over januari tegen S 10,7 in december.
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De fiscus zal in de toekomst
onbeperkt navorderingsaanslagen mogen opleggen, wanneer sprake is van verzwegen
inkomsten uit obligaties en
andere bezittingen die in het
buitenland worden aangehouden.
De Tweede Kamer-leden
Reitsma (CDA) en De Grave
(VVD) zullen vandaag tijdens
begrotingsbehandeling
de
van Financiën voorstellen de
bepaling te schrappen dat navordering van te weinig betaalde belastingen slechts
binnen een termijn van vijf
jaar mogelijk is.
Met dit voorstel willen zij
voorkomen dat er een grote
kapitaalvlucht gaat ontstaan
wanneer
het
bankwezen
wordt verplicht desgevraagd
informatie te verschaffen
over de rente-inkomsten die
bepaalde
rekeninghouders

NEW YORK, maandag
Met de bullmarkt in takt
zijn we nu in een rotatiefase
beland. De stijgers van het
eerste uur lijdden onder
winstnemingen en andere
groepen aandelen nemen het
leiderschap over. Ofschoon de
afgelopen week de eerste
minweek was in 1987, was de

asa

20/2

57% 58%
40% 40%
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■ DOOR ALFRED MONTERIE
DEN HAAG, maandag

obligaties zonder rentecou(advertentie)
pons. In feite wordt het blote
eigendom gescheiden van het
vruchtgebruik, zodat een
soort uitgeklede obligatie
overblijft. De rentecoupons
worden meestal gelaten bij
institutionele beleggers, die
hierop normaal rente ontvangen.
Donderdag 5 maart '87
Bij de aankoop van mantels
Word Trade Center, Amsterdam
betaalt men minder dan het
Opening door: Mr. Dr. J.M.A.H. Luns
nominale bedrag, omdat gedurende de looptijd geen renAanmeldingen en informatie: 02155-15080
te
wordt verkregen. Is de
Stichting Contact centrum Adviseurs Bedrijfsleven.
looptijd echter verstreken,
dan ontvangt de eigenaar van
de mantel het nominale begaat
(Financiën)
maatregelen
hebben uit obligaties.
zogeheten
drag van de obligatie. Op
nemen
de
tegen
Tot nu toe pleegt de fiscus
waarbij
deze wijze wordt gebruik gemantelconstructies,
achter het net te vissen als
van een waardestijvan
een
maakt
geprofiteerd
weer
wordt
zwart geld na vijf jaar
waardestijging. ging zonder dat een cent beons land binnenkomt. De beonbelaste
lastingdienst mag namelijk Reitsma denkt in de richting lasting hoeft te worden betaald.
niet verder teruggaan dan van een bijzondere regeling.
Volgens Reitsma is het noOngeacht het werkelijke
vijf jaar na het einde van het
belastingjaar waarop de na- rendenment, stelt de fiscus dig hier een stokje voor te
vorderingsaanslag
daarbij een fictief rendement steken omdat de laatste tijd
betrekerg veel gebruik werd gevast volgens een vast percenking heeft.
maakt van dit soort belastingHet vervallen van de ter- tage. Bij een mantelconstruceen
pakket besparende constructies.
mijn van „verjaring" geldt tie koopt iemand
voor alle in het buitenland
aangehouden
bezittingen
waaronder vorderingen op in
het buitenland gevestigde natuurlijke- en rechtspersonen
alsmede voor de uit dergelijke vermogensbestanddelen
voortvloeiende inkomsten.
NEW YORK, maandag
Verder willen financiële
Corporation (AI1C), een volledige dochAmerican
Hoechst
deskundigen Reitsma en De teronderneming van het Westduitse chemieconcern Hoechst,
Grave dat minister Ruding
mag van de Amerikaanse autoriteiten samengaan het chemische concern Celanese overnemen.

Van onze
beursmedewerker

13/2

amr corp

c

Tijdens de laatste CAO-onderhandelingen
voor
de
bouwnijverheid werden bedrijven in de steigerbouw uitgesloten, omdat onduidelijkheid bestaat over het feit
waar deze bedrijven nu precies onder moeten vallen.
Deze onduidelijkheid wordt
veroorzaakt doordat steigerbouwbedrijven soms ook in
de industrie of metaalbouw
werkzaam zijn.

„Schrap verjaring bij
fiscale navordering"

Weekoverzicht

<

Van een onzer redacteuren
GRONINGEN, maandag
In Groningen is de eerste
CAO afgesloten voor bedrijven in de steigerbouwsector.
Dat gebeurde door het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) district noord bij het Gronings
Montage Bedrijf(GMB)
in
Groningen. In Nederland zijn
in totaal ruim 3000 mensen
werkzaam in deze sector.

Wall Street
nog opgewekt

(

Steigerbouwers KAMERLEDEN TOT MINISTER RUDING:
hebben een cao
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Athene chanteert EG
met radioactief graan

5

BUITENLAND

„North vernietigde
Irangate-bewijzen"

WASHINGTON, maandag
Luitenant-kolonel Oliver North, oud-lid van de Nationale
Veiligheidsraad van de VS, vernietigde stapels documenten
Overste North
over de Irangate-affaire. Dit heeft de „Washington Post"
„.enkele uren..
gisteren gemeld. Het blad baseert zich op inlichtingen van
regeringsfunctionarissen.
Van onze correspondent
De peroonlijke secretaresse resse toegezegd dat zij niet
BRUSSEL, maandag
van North, Fawn Hall, had juridisch vervolgd zou worGriekenland dreigt de EG-regeling inzake straaan Lawrence VValsh verteld, den in verband met de Iranaffaire.
die de Iran-affaire onderlingsnormen voor voedingsmiddelen te torpedezoekt,
zij
dat
North
had
De „Los Angeles Times"
geren, als de voorschriften niet zodanig worden
holpen bij het vernietigen van had al verleden jaar novemaangepast «lat het land een partij van 700.000 ton
ber gemeld dat North documemo's en computerboodmenten zou hebben vernieschappen. Dat was gebeurd
zeer radio-actieve tarwe voor consumptiedoeleinjl.,
tigd. Volgens het artikel van
november
enkele
op
21
den van de hand kan doen.
uren voordat functionarissen de Los Angeles Times kon uit
de vernietigde documenten
van het ministerie van JustiDe Europese Commissie
Al eerder verkocht Athene
tie kwamen om de dossiers opgemaakt worden in hoever800.000 ton van deze zogeziet echter geen kans een leregeringsfunctionarissen
re
van de Nationale Veiligheidsnaamde
durumtarwe
vensvatbaar voorstel te probij
raad
bestuderen.
de
affaire waren betrokte
duceren, omdat de opvattinwaarvan de radio-activiteit de
ken.
Vier dagen later vertelde
EG-norm eveneens
overgen in de twaalf hoofdsteden
Mevrouw Hall is nog niet
van Justitie Ed Meeminister
schreed
voor een zacht
te ver uiteenlopen. Frankrijk
ondervraagd
se
een
van
door de door
dat
deel
het geld
prijsje aan Italië. Daar werd bij voorbeeld wenst een verTowerReagan
van
aan
benoemde
de wapenverkoop
de partij vermengd met andesoepeling van de normen, Nedoorgesluisd
was
naar
de
commissie
die
de
kwestieIran
re grondstoffen en gebruikt
derland een verscherping,
Nicaraguaanse opstandelinIran ook onderzoekt, zo is uit
voor de produktie van spaterwijl beide landen zich
vernomen.
regeringsbron
en
contra's,
gen,
zg.
de
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zou kernproef
voorbereiden

Cricket-diplomatie

Wenden sigarenrokers,
ik presenteer u mijn nieuwe sigaar.
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Het staat nu vast dat het
Nathalie en Joëlle waren.
In de boerderij, die het
hoofdkwartier van Action Directe in Europa vormde, vond
de politie een enorm wapen-

arsenaal bestaande uit tientallen revolvers, machinepistolen, handgranaten en explosieven. Ook ontdekte men er
voor omstreeks een miljoen
gulden aan franken en andere
valuta, die afkomstig waren
van een recente overval op
een filiaal van de Bank van
Frankrijk.
Maar het meest onheilspellend tussen de stapels bijzonder waardevolle documenten, was toch de lijst met
namen van vooraanstaande
Fransen, die zoals er duidelijk bij vermeld stond, binnen

E"3T

afzienbare tijd zouden worden gegijzeld. Een van de
eerste op de lijst was de krantemagnaat Robert Hersant,
die na zijn gijzeling zou worden uitgewisseld tegen Regis
Schleicher.
Schleicher zit in een Parijse gevangenis in afwachting
van zijn proces, nadat hij enkele jaren geleden in koelen
bloede twee politiemannen in
een Parijse straat had doodgeschoten.

Verklikkers

De arrestatie van de Ac-

tion-leiders, die nauw samenwerkten met de Belgische

Vert ekBouters van

Tweede Kamer ziet geen andere oplossing

minister van Binnenlandse
Zaken, Charles Pasqua, ingevoerde
„verklikkerssysteem". Mindere goden onder
de terroristen konden vermindering of kwijtschelding
van straf krijgen, wanneer ze
bereid waren tips te geven
over de leiders.
Hoewel de politie bet niet

toegeeft, mag men aannemen
dat men zo snel tot de arrestatie van de niets vermoedende
Action Directe-leiders overging, omdat vandaag in Parijs
het proces begint tegen

FARL-leider George Ibrahim
Abdallah.
CCC (Communistische VerPasqua heeft ongetwijfeld
zetcellen),
de Westduitse iedere wraakneming van AcRote Armee Fraktion (RAF) tion Directe rond het proces
en de Libanese gewapende onmogelijk willen maken,
verzetsfractie (FARL), werd door dit weekeinde bliksemmogelijk dank zij het door snel toe te slaan.

Kidnap-drama

versum.

Geheim
Op verzoek van de familie,
maar ook vanwege de eisen
van de ontvoerders, werd in
het diepste geheim gewerkt.

„Wij hebben de overtuiging
dat publicaties in de pers het
leven van Valèrie ernstig zouden hebben bedreigd", zo verrijkspolitieantwoordde
woordvoerder Anne Geelof
deze beslissing.
Op donderdag 12 februari
kwam het eerste telefoontje
van de ontvoerders binnen,
dat werd beantwoord door
een speciaal aangestelde „onderhandelaar" van de familie. „Valèrie maakt het goed.
We eisen vijf miljoen D
mark. Geen politie erbij, anders zie je je dochter nooit
meer terug...", zo klonk het
dreigend.
Daarna volgde nog een
door Valèrie zelf geschreven
brief, waarin geen eisen stonden, maar wel weer de instructies dat er geen politie
bij mocht komen. In de dagen
die volgden ontstond er een
vrij geregeld telefonisch verkeer, waarin het overigens
opviel dat de kidnappers
geen concrete instructies gaven over bijvoorbeeld de wijze van losgeldoverdracht. De
politie, die speciale apparatuur op de telefoon had aangesloten, kreeg zo de tijd om
uit te zoeken dat de ontvoerders vanuit het Brabantse
Breda belden. Het onderzoek
ging daarna steeds meer in de
richting van het zuiden.

Cassetteband
Na diverse telefonische contacten, kreeg de onderbandelaar van de familie op donderdag 19 februari, terwijl de
kidnap dus al negen dagen
duurde, een belletje van een
man die stelde dat hij „de
baas" was. Hij kondigde aan
dat er nu haast gemaakt
moest worden en dat er „geen
koehandel" kon plaatsvinden. De man beloofde als levensteken een cassettebandje
met de stem van Valèrie op te
sturen. Dit kwam ook daadwerkelijk aan. „Het was een
vrij lang bandje, erg emotioneel", aldus hoofdinspecteur
Albert Bijlsma in zijn relaas.
„Valèrie smeekte: kom me

door Arnold Burlage

DEN HAAG, maandag
Een meerderheid van PvdA, CDA en WD
in de Tweede Kamer vindt, dat dictator Desi
Bouterse onder druk van het buitenland nu de
kans moet krijgen om uit Suriname te vertrekken.
tocht van de legerleider als
de beste garantie om de
crisis in dat land niet verder uit de hand te laten
lopen. „En dan is er geen
andere keus", zei hij.
De PvdA-er Jan Pronk,
oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking,
verwacht dat het smeulende lont
in het kruitvat van groeiende
spanningen in Suriname nu
elk ogenblik het kruit kan
bereiken.
Het socialistisch kamerlid
noemde op de NCRV-radio
als oplossing voor de kritieke

Spaargeld

situatie in Suriname het Philippijns en Haïtiaans „model". De wrede leiders van
die dictaturen kregen met het
groeien van het volksverzet
onder druk en met medewerking van andere landen kans
om de wijk te nemen.
De Suriname-specialist van
de VVD drs. Frans Weisglas
steunt de opvatting van het
PvdA-kamerlid. „We kunnen
als Nederland zelf daarmee
echter weinig doen; ons land
ligt daarvoor te gevoelig bij
de machthebbers in Paramaribo", zei hij.
CDA-kamerlid mr. Hans
Gualthérie van Wr eezel vindt
ook dat van Nederland
„slechts een passieve rol kan
worden verwacht op grond
van onze relaties met Surina-

me".

De nadruk moet. volgens de
CDA-er, nu worden gelegd op
internationalisering van het
vraagstuk om een eind te ma-

—

—

contraprestatie van koningin

Beatrix en prins Claus in het
moderne operagebouw van
Caracas de vioolconcerten

Erger

De ontwikkelingshulp van
Nederland werd opgeschort van Mozart en Paganini speelde, kreeg een ovationeel apna de moord op vijftien tegenstanders door het regime plaus. President Lusinchi beloonde hem met een hoge onop 8 december 1982. Oudminister Jan Pronk noemde derscheiding.
Op de ontvangst van de
de moorden op 250 onschuldige niet prominente burgers in Nederlandse kolonie in de exhet afgelopen jaar nog erger. clusieve Izcaraqua-club, even
„Het kan niet zo zijn, dat buiten Caracas, sprak koninzo'n wreed bewind vertrou- gin Beatrix uitgebreid met
wen krijgt met het nemen Ivan Lansberg-Heriquez, een
van de meest succesvolle zavan enkele schijnbaar democratische stappen. Wij mogen kenlieden van Venezuela.
Hij bracht zijn jeugd in
niet alleen naar plannen voor
de toekomst kijken, maar Nederland door, maar vlak
moeten ook de daden uit het voor de oorlog keerde hij
recente verleden betrekken
naar Cura<,-ao terug. Na de
bij ons oordeel of een bewind oorlog richtte hij een verzekeringsbodrijfop, de Lansvertrouwen en
ontwikkeberg Groep, die met een millingshulp uit Nederland verjardenomzet de grootste in
dient", aldus drs Frans Weisglas.
Zuid-Amerika is.

PUZZEL

Bij de Larense woning van

de familie Albada Jelgersma
ging gisteren na twaalf dagen
van spanning de vlag in top:
Valèrie was veilig en ongedeerd! Inzet Lola Albada Jel-

gersma, de moeder van de
ontvoerde Valèrie. IFoto's:

Cocky Toorenspits)

alsjeblieft helpen... werk met
ze mee... betaal het geld".
De politie, die tot op dat
moment in een snijdende
spanning vrij machteloos had
moeten toezien, kreeg pas afgelopen vrijdag, 20 februari,
meer houvast. Omdat men
wist dat er uit telefooncellen
in Brabant werd gebeld, besloot men tot een tamelijk
unieke operatie: alle telefooncellen in de omgeving
van Breda werden gedurende
lange tijd door politiemensen
onder observatie gehouden.
Dit had succes: bij het negende telefoontje naar de onderhandelaar in Laren stelden
een paar rechercheurs vast
dat er twee mannen belden
uit een telefooncel in Breda.

Helicopters
De twee, onder wie naar
later bleek de hoofddader, reden in een auto weg naar een
woning aan het Orgelhof in
Etten-Leur. „Vanaf dat moment hielden we de mensen
constant in de gaten en zij
leidden ons zo naar de andere
daders. Het net sloot zich
langzaam maar zeker. We
wisten nu wie we hebben

moesten,

maar niet
zat", zo lichtte

gijzeling
durende
slechts eenmaal mogen douchen. Wel had zij eten en
drinken gekregen en in een
later stadium ook een teveetje en een radio, tegen de
verveling.

waar

dagen

Valèrie
hoofdinspecteur Bijlsma gisteravond de voortgang van het
grootscheepse onderzoek toe.
Bij het volgen van de vermoedelijke daders zijn voor het in
stand houden van radioverbindingen ook helikopters en
vliegtuigen ingezet.
Pas gistermiddag kwam er
over de gijzelplaats van
Valèrie meer duidelijkheid.
In het elfde telefonische contact vroeg de hoofdverdachte, de 37-jarige R. G., vanuit
een telefooncel bij zijn woning in Etten-Leur of de ouders een vraag wilden stellen
die alleen Valèrie kon beantwoorden. Die vraag, waarvan
de strekking niet bekend is
gemaakt, werd gesteld. „We
merkten dat G. echter niet de
woning verliet en dat er evenmin werd gebeld door hem
naar anderen toe. Toen G. om
twee uur 's middags opnieuw
contact opnam met de onderhandelaar en daarbij een juist
antwoord op de gestelde
vraag gaf, wisten we hoegenaamd zeker dat Valèrie zich
in zijn woning moest bevinden. We besloten toen direct
tot actie over te gaan", aldus
korpschef Bijlsma.
Kort daarna werd de tienjarige Valèrie uit haar benarde positie op de donkere zolderkamer aan het Orgelhof
bevrijd en werden de daders
op verschillende adressen
aangehouden.
jonge
Het
meisje droeg nog dezelfde
kleren en had in de twaalf

Korte lijn
De buren van hoofddader
R. G. hebben volgens de politie niets gemerkt van de dramatische verwikkelingen die
zich op de zolderkamer afspeelden. Valèrie was er aan
de muur vastgeklonken, met
een korte lijn die door middel
van een slot aan haar hals
was vastgemaakt. De daders
hebben haar een aantal malen daadwerkelijk bedreigd,
door te zeggen dat zij de kidnap niet zou overleven als
haar ouders de eisen niet zouden inwilligen.
De politie heeft nog geen
precies inzicht in de rolverdeling tussen de daders en heeft
er ook nog geen idee van of er
aan de kidnap een langdurige
voorbereiding vooraf is gegaan. „Wel heb ik het idee
dat ze redelijk professioneel
waren", oordeelde hoofdinspecteur Bijlsma gisteravond
over zijn tegenstanders.
Korpschef Bijlsma prees
gisteravond de inzet van de
paar honderd ingezette politiemensen: „Als het werkelijk nodig is, is de politie tot
grote dingen in staat, dat is
hiermee maar weer aangetoond".

HOROSCOOP
MAANDAG

Als u vandaag jarig bent:

Zie nieuwe situaties moedig tegemoet dan lukt alles best. Vermijd
misverstanden door de tijd te
nemen om uw medewerkers uit
te leggen wat de plannen zijn.
Samenwerking is de sleutel voor
blijvend succes. Romantiek is
dromerig en idealistisch. Wees
discreet in zaken, maar openlijk in
de liefde. Een weloverdacht gebaar brengt u in de zevende hemel. Uw relatie met uw kinderen
spoort u aan om harder te wer-

+

ken.

RAM: Zakenreizen zijn gunstig van-

+

30 hard staan

31 gelofte

32 koud
34 aanw. v.n.woord
35 hetzelfde
37 voorzetsel
38 mager
40 voorzetsel
42 insekt

FILMAGENDA
CINEMA tel 189001 Flodder 2 Top Gun
EURO CINEMA tel 633655 De Ratelrat
CORSO tel 16572 1 Heartbreak Ridge 2
Labyrinth

Eaznea
EURO HINEMA

tel 514514 1 A Room
with a view 2 Flodder 3 Heartbreak
Ridge 4 Labyrinth 5 De Ratelrat REMBRANDT THEATER tel 456045 Blonde
Dolly LUXE Crocodile Dundee PALACE te' 421334 1 The Fly 2 Peggy Sue got
married
CASINO THEATER tel 137037 1 Blon
de Dolly 2 Club Paradise 3 Down and
out in Beverly Hills 4 Crocodile Dundee

GRAND THEATRE Flodder MIGNON
About last night CINESOL tel 138200 1
De Aanslag 2 Trip to Bountiful 3 Labyrinth

17*251 About last
'night CITY „SELECT" Labyrinth 3ELFIA tel 123855 1 B-.:. r Blue 2 Ferris
Bueüsrs d"y off 3 Flod*»: 4 Blonde
CITY THEATER tel

Dotty STUDIO D tel

12325) Dc

«aieirat

EURO CINEMA tel 433733 1 Flodder 2
Back »o school 3 Labyrinth 4 Mona Lisa
5 Heartbreak Ridge METROPOLE tel.
443968 1 De Ratelrat 2 Amadeus REMBRANDT tel 449033 1 Blonde Dolly 2
Crocodile Dundee 3 Ferris Bueller's day
off 4 The Fly 5 Top Gun CINEMA
PARISIEN tel 449176 Clock Wise

319747 1 Blonde Dolly 2
Crocodile Dundee 3 Heartbreak Ridge
ALHAMBRA tel. 312525 1 Flodder 2
Back to school 3 The French Lieute
nants Woman 4 Down by law 5 Ruthless
LUMIÉRE tel

People

ASTA THEATER tel 463500 1 „Blonde
Dolly" 2 Peggy Sue got married 3
Labyrinth BABYLON tel 471656 1
..Crocodyle" Dundee 2 The fly 3 Ruthless people CINEAC tel 630637 1 Heartbreak Ridge 2 De Ratelrat 3 Top gun
EUP rl ONr.vlA tel 667066 t ladeus

METPOPOLE tel 456756 1 Flodder 2 A
room with a view 3 Mona Lisa 4 Hannah
and her sisters S De aanslag ODEON tel
462400 1 Back to school 2 Clockwise 3
Flodder 4 Out of Africa.
CAMERA tel 137200 1 Flodder 2 Clockwise 3 Labyrinth 4 Heartbreak Ridge
CITY tel 124441 1 Back to schoo) 2 De
Aanslag/About Last Night 3 De Ratelrat

CONCERTHUIS tel 120433 Blonde
FILMHUIS Abel/Rumble Fish
THE MOVIES tel 12043 Manner/ Death
of Salesman
Dolly

RIVOLI THEATER tel 715922 Crocodile
Dundee ROYAL THEATER tel 714200
Blonde Dolly MAXIM Heartbreak Ridge
H 1 tel 713030 Flodder 2 Springen H 3
Grijpstra en de Gier II
Death of a

Salesman 5 Labyrinth

H4

EEpaazEEsaa
EURO CINEMA tel 14/735

1 Blonde
Dolly 2 Flodder 3 Mbout Last Ninht 4

Ridge 5 De Ratelrat CASINO tel 120888 1 Peggy Sue gor married
2 Crocodile Dundee Filmtheater Haanstra-Ketting cydus
Heartbreak

TIVOLI tel 125372 1 Flodder 2 Crocodile
Dundee 3 The Mission STUDIO F tel
123887 De Ratelrat CLUB tel 125220 1
Top Gun 2 The Fly 3 Labyrinth 4 Death
of a Salesman CINEMA Blonde Dolly
LIDO tel 124130 1 Flodder 2 De Ratelrat
3 Heartbreak Ridge 4 Crocodile Dundee
5 De Speurneuzen STUDIO tel 133210
Labyrinth LUXOR tel 121239 Blonde
Dolly

CINEMA PALACE tel 215662 1 Flod
der 2 The Mission Studio Springen
MABI tel 215513 1 Blonde Dolly 2 The
Fly 3 Heartbreak Ridge 4 Top Gun

CAROLUS tel ?30503 1 Flodder 2 Back

to School SCALA te) 220030 1 Labyr-

inth 2 Heartbreak Ridge CALYPSO te)
234345 1 Blonde Dolly 2 A room wrth a
view 3 Mona Lisa CENTRUM tel
220039 1 Ferris Buellers Day Off 2
Crocodile Dundee

ALHAMBRA tel 4330293 1 A room
with a view 2 Round midnight CALYPSO tel 4131855. 1 „Crocodile" Dundee
2 Labyrinth 3 Ferris Bueller's day off
CINEMA NRC tel 4121139 Clockwise
CINERAMA tel 4115300 1 Blonde Dolly
2 Peggy Sue gol manied 3 The fly 4 Top
gun 5 Ruthless people CORSO tel
4121110 Back to school LUMIÉRE tel
4117755 1 Heartbreak Ridge 2 De ratelrat 3 Club Paradise 4 Hannah and her
sisters THALIA tel 4111555 Flodder
Smoky tel 10777 1 Blonde Dolly

Flodder

2

CINEMA HEUVELPOORT Tel. 358885
1 Crocodile Dundee 2 Labyrinth 3 The

af

door Jos Hagers
CARACAS, maandag
Koningin Beatrix en prins
Claus hebben zaterdagmiddag hun succesvolle staatsbezoek aan Venezuela besloten.
Hun eerste officiële reis naar
Zuid-Amerika leverde een record aan publiciteit voor Neken aan de dictatuur. „We derland op.
Het bezoek dat de Koninkunnen om dat te bereiken
en Prins zaterdagochtend
gin
ook blij zijn met de groeiende
aan
de Raul Leoni-dam in
interesse van de Verenigde
Guri
de grootste waterStaten voor de gebeurtenissen
ter wereld
krachtcentrale
in Suriname."
brachten,
uitgebreid
werd
Drs. Jan Pronk noemde als
door
alle
Venezolaanse
radiovoorbeelden van landen, die en
televisiestations
verslavoor pressie op Suriname in
gen.
aanmerking komen onderKoningin Beatrix en prins
meer ook Venezuela, BraziClaus vlogen, begeleid door
lië, Amerika en Frankrijk.
de Venezolaanse minister van
De drie grote politieke parBuitenlandse
Zaken Simon
tijen zien het vertrek van dicConsalvi,
met
het presidentator Desi Bouterse nu nog als
vliegtuig
tiële
naar
de provinenige voorwaarde voor een
Guyana.
cie
Ze
maakten
daar
oplossing van de crisis in Subij
een
stuwmeer
aan
een
riname. „Maar daar moet dan
van
zijrivier
de
Orinoko
kenwel een alternatief met een
draagvlak bij het volk klaar nis met het moderne Venezuela.
liggen", aldus Hans GualthéDe gouverneur van de prorie van Weezei.
vincie,
Leopoldo Figarella,
Pronk zei dat vóór vertrek
koningin Beatrix en
vertelde
van Desi Bouterse, van herprins
Claus
trots dat de wavatting van de ontwikkelingsterkrachtcentrale
nu al evenhulp geen sprake meer kan
energie
veel
levert
als 300.000
De
zijn.
vertegenwoordigers vaten
olie per dag.
van VVD en CDA onderJaap van Zweden, die op de
schrijven ook die stelling.

■ de algemene rentevrijstelling te verhogen van ƒ 700
naar ƒ 1000 (voor een gezin
van ƒ 1.400 naar ƒ 2.000);
■ rente op spaarbankboekjes van kinderen tot ƒ 500 per
kind belastingvrij te maken;
VOORSCHOTEN, maandag
■ voor wat betreft de hyZaterdagochtend in alle
potheekrente de saldomethovroegte
is een overval gede af te schaffen.
Het VVD-Kamerlid De pleegd op een personeelslid
Grave kreeg van het CDA van restaurant De Gouden
steun voor het voorstel dat Leeuw in Voorschoten. Twee
eigen-woningbezitters,
die gemaskerde en gewapende
niet alleen hypotheekrente mannen bonden de bedrijfsbetalen maar ook een klein leider van dit Van der Valkspaartegoed hebben, over restaurant de handen en voedeze rente-inkomsten geen ten en plakten zijn mond
dicht met plakband.
belasting hoeven te betalen.
Een
Kamermeerderheid
vindt het verkeerd dat mensen die schulden moeten maken om een huis te kopen
geen vrijstelling kunnen krijgen over de eerste ƒ 1.000 aan HORIZONTAAL
1 betaa.plaats
rente-inkomsten. Dit bete5
zuigbuisje
kent dat iemand die bijvoorlucht
10
beeld ƒ 10.000 op een spaar12 bevlieging
rekening heeft staan en daar
13 in boek nakijken
vijf procent rente over krijgt,
16
18 gezicht
zijn ƒ 500 rente-inkomsten
17
slingerplant
onbelast kan genieten.
18 zie 16
Heeft deze bovendien een
20
vaas
hypotheek van bijvoorbeeld
kleur
22
ƒ 100.000 met een renteper25 achten
centage van negen, dan kan
per schip naar over27
hij toch ƒ 9.000 van zijn inkozijde gaan
men aftrekken. Volgens de
28 opening
huidige regeling zou hij 29 trots
slechts ƒ8.500 kunnen af31 onb. v.n.woord
trekken, zijnde het verschil 33 36 als voren
tussen ƒ 9.000 aan rente-uit34 rij
gaven en ƒ 500 rente-ont36 zie 33
vangsten. Over deze ƒ 500 37 clubgenoot
moet hij dus eigenlijk belas39 voedsel
ting betalen.
41 knijpbuisje
Reitsma (CDA) en De Gra43 stekelige plant
14 bedrukt
ve (WD) willen dat banken 44 knaagdier
15 vis
de fiscus desgevraagd niet al19 twisten
leen inlichtingen verschaffen VERTICAAL:
21 hersens
over de rente-inkomsten uit
1 snibbig
23 metalen staafje
giro- en bankrekeningen,
2 ten bedrage van
24 tennisterm
spaartegoeden, deposito's en
3 vreemde munt
25 grond
dergelijke, maar ook over
4 nauw
26 een zekere
obligaties.
6 Islam, staat
28 toesteken
7 keukengerei
De PvdA is het volledig
eens met deze verruiming
8 werktuig
Liefde is...
9 talmen
van de informatievoorziening
onwel
worden
11
door het bankwezen. WEiwoord voerder De Grave, die
...niet over
het initiatief heeft genomen Oplossing vorige:
hem lopen..
tot dit pakket van voorstellen, verwacht dat minister
Ruding (Financiën) positief
zou reageren. Het kamerlid
meent dat zijn voorstel een
flink deel van de weerstanden zal wegnemen, die bij het
publiek bestaan tegen het opgeven van rente-inkomsten.
Zie verder de financiële rubriek.

Roofoverval op Van
der Valk-restaurant

•

Koningin Beatrix
sluit succesvol
staatsbezoek aan
Venezuela

De WD-er drs. Frans
Weisglas ziet een vrije af-

l

Een aanwezige hulp in de
huishouding werd overmeesterd en gekneveld. Tegen
haar zeiden de ontvoerders al
direct dat het meisje „teruggekocht" kon worden voor
vijf miljoen mark.
De ouders van Valèrie waren die avond juist voor een
zakenreis naar Spanje vertrokken. Zij zijn door bemiddeling van de ambassade in
Madrid daar opgespoord en
vervolgens hals over kop naar
Laren teruggekeerd.
Het is volgens de recherche
nog
volstrekt onduidelijk
waarom de daders, vrijwel
allemaal „goede bekenden"
van de politie, hun oog hebben laten vallen op de familie
Albada Jelgersma. Van een
(werk)relatie is de politie tot
nu toe niets gebleken. Albada
Jelgersma, een ondernemende veertiger, staat wel als buitengewoon vermogend te
boek. Hij is enig aandeelhouder van de Albada Jelgersma
Holding, waarin ook de Unigro-keten is ondergebracht, en
draait met zijn zaken een miljarden omzet.
De ontvoering werd ontdekt door de echtgenoot van
de geknevelde huishoudster,
die als tuinman bij de heer
Albada Jelgersma in dienst
is. Hij had zijn baas naar het
vliegtuig gebracht en trof bij
terugkomst zijn vastgebonden vrouw aan. Ogenblikkelijk werd daarna een groot
politieteam gevormd, bijgestaan door officieren van justitie en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI)
uit Den Haag, dat een geheim
commandocentrum inrichtte
in het politiebureau van Hil-
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Linkse terreur
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Mission 4 Blonde Dolly 5 Ruthless People MIDI THEATER tel 422822 Flodder
HARMONIE tel 422543 1 Back to
school 2 The Fly CINECITTA La Histo-

rie Official/Wetherby/Stammheim

CATHARIJNE tel 334400 1 Heartbreak
Ridge 2 Labyrinth/De Ratelrat 3 Peggy
Sue got married 4 The fly CAMERA tel
317708 Blonde Dolly STUDIO tel
316227 Clockwise CITY tel 314384 A
room with a view MOVIES tel 314384 1
Down by law 2 Betty Blue SCALA tel
312461 Crocodile Dundee SELECT
THEATER The French lieutenant's woman REMBRANDT tel 312556 1 Flodder 2 Top Gun 3 Back to school
SPRINGHAVER THEATER tel 313789
1 The Mission/Mona Lisa 2 Vroeger is
dood 't HOOGT tel 3283881 My life as a
dog 2 La femme d'hotel/Anne Trister
MOLENSTRAATTHEATER tel 14029

1 Voorjaarsfilmfestival 2 Flodder/Amadeus 3 Blonde Dolly/Vroeger is dood

daag. Persoonlijke ontmoetingen zijn
noodzakelijk als u een contract wilt
afsluiten. Wacht tot u alle feiten op
een rijtje hebt. Wantrouw een te
vlotte prater.
STIER: Hang niet alleen van het
geluk af. U krijgt binnenkort een
legaat of een gelukje waardoor de
financiële druk vermindert. U kunt
iemands bedoelingen verkeerd duiden. Vraag beloften op schrift.
TWEELINGEN: Pak alle problemen
direct aan. Gezamenlijk werk maakt
het voor u gemakkelijker en belooft
meer winst. Romantiek moet even na
de belangen van uw wérk komen.
KREEFT: Een ouder iemand wil wel
een en ander voor u doen, maar de
vooruitgang gaat langzaam. Verlies
de moed niet, u hebt extra tijd nodig
om uw beslissingen te nemen.

LEEUW: Een tiener moet niet
ten een

trach-

financiële kwestie te forceren.

Een directe aanpak werkt het best. U
kunt met een vooruitstrevend plan
komen, dat wekt grote waardering op
op uw terrein.
MAAGD: Beheers de neiging om
impulsief dingen te kopen. Verandering van personeel kan gunstig zijn.
Wees blij met nieuw werk.

WEEGSCHAAL:

U bent blij met
een nieuwe uitdaging. Betrek de
uwen bij uw plannen. Een confrontatie kan verrassende resultaten hebben.
SCHORPIOEN: Wees wat geduldiger als u uw verschillen van mening
met uw partner wilt uitpraten. Opslag
is waarschijnlijk. Het contact met een
lastig ouder iemand verbetert.

BOOGSCHUTTER: De ochtend
wordt gewijd aan inkomstenbelasting. Houd uw agenda voor vanmiddag open, een noodgeval op het
laatste moment zal uw aandacht vragen.
STEENBOK: Verwarring

op het
werk is vanochtend lastig. Een ouder
iemand biedt aan te helpen met zijn
ervaring. Een openhartig gesprek
heeft een gunstige uitwerking op uw
familieleven.
WATERMAN: Riskeer uw winst
niet door te gokken. Dit is geen
geschikte tijd voor riskante investeringen. Wees zo geduldig mogelijk met
familieleden die eisen stellen.
VISSEN: Heb wat meer vertrouwen
in jongeren. lemand die u na staat is
met een schone lei begonnen. Bespreek uw geestelijke waarden. Neem
geen onnodige financiële risico's.

7

DE TELEGRAAF

maandag 23 februari 1987

VROUW VROUW VROUW VROUW VROUW
Bij Comme
des
krijgt het colbert een ware
face-lift: de
bovenkant
gaat er af, zodat een strapless-top ont-

Yohji Yamamoto knoopt
de voorkant
van jasjes op
tot stijf uitstaande
schootjes, het
achterpand
hangt glad in
twee puntjes.

staat, op z'n
plaats gehouden door een
brede band en
decent gevuld
met een T-shirtje.

I Naam:
i Straat:
| Postc./Plaats:
|
Tel.:
I

Dit colbert
gedraagt zich
aan de voorkant als een
twee-deler,
achter bestaat
hij uit één
stuk. Comme
des garsons.

tos

I
(i

Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel aan:
De Telegraaf, Abonnementenafd., Antwoordnr. 3409, 1000 PA
AMSTERDAM. Prijs alléén geldig in Nederland en België.
Indien daartoe aanleiding bestaat, kan dit proefabonnement
I worden geweigerd. Bel voor overige
abonnementenzaken: 020-585.8005.
jjgS
:

J
J
j

_____

rokje.

PARIJS STEEKT COLBERT IN NIEUW JASJE

06-0567—'-'

jasjes krijgen

van Jean-Paul
Gaultier heel

korte

gooier-effect,

vervangen

i

door brede

I

pofmou-

wen, waar onderuit nog een
stukje coltrui
ta zien valt.

doordat de bovenkant wordt
schouderban-

den, waaronder een klein
bloesje of T-

De basis van

Yohji Yamadrapeert
zowel de onderkant van
jasjes als de

moto

aangetast, de
ongelijke en

vaak poffende
mouwen geven een totaal
nieuw beeld.

AMSTERDAM, maandag

Een colbert is een colbert zou je zo zeggen. Twee mouwen, één achter- en
twee voorpanden, knoopsluiting, kraag, daar valt niets aan af te dingen.
Niettemin zijn er talrijke ontwerpers in geslaagd iets totaal nieuws van het
vertrouwde jasje te maken. Parijs toont de vele gezichten van het nieuwe
Vergaande variaties op het
colbert-thema maken van het
bekende kledingstuk een heel
ander ding. Zelfs de noodzaak
van twee mouwen wordt door
sommige ontwerpers ondergraven. De Japanse Rei Kawakubo bijvoorbeeld, maakte
voor de Comme des Gargonscollectie het colbert 'strapless': de bovenkant en mouwen zijn totaal verdwenen en
maken plaats voor brede

door: Marianne van Dodewaard
foto's: Frits van Goens

Doordat
schouderbanden.
echter de onderkant nog de
bekende knoopsluiting en
klepzakken vertoont, blijft
een herkenning mogelijk.
Niet alleen het colbertje heeft
trouwens een face-lift ondergaan: uitgaande van het ver-

trouwde mantelpak, is tevens
de rok onderhanden genomen. Korte wijde rokjes met
zoom,
ongelijk hangende
waarin een hele of gedeeltelijke hoepel is verwerkt, steken onder de nieuwe gasjes'
uit. Soms lijkt er een extra

mini-rokje over de gedrapeerde rok heen te zitten,
maar ook dat is gezichtsbedrog, want Kawakubo knipte
de voorpanden van een lang
jasje overdwars in tot aan de
zijnaad.
Yohji Yamamoto, de bijna
landgenoot
gelijkgestemde
van Kawakubo heeft zijn
handelsmerk gemaakt van
een altijd weer boeiende mengeling van Japanse en Westerse kleding-tradities. Geen
wonder dus, dat ook hij experimenten met het colbertje
toont. Bij hem blijven kraag
en revers in tact en worden de

mouwen of de anderkant van
het jasje vervormd. De onderkant hangt bij Yohji veelal in

draperieën of wordt omhoog
geknoopt tot een onregelmatig afstaand schootje.

Een ander experiment, dat
ontwerpers hebben aangewend om het colbert te veranderen, is de introductie
van pofmouwen. Yohji Yamamoto voorziet zijn jasjes
van twee ongelijke al dan niet
poffende mouwen, de één
kort, de ander halflang. JeanPaul Gaultier houdt het wat
simpeler op mooi gesneden

Britse neemt ondergeschikte positie in

MENU AANRECHT NOG STEEDS ENIGE
van de dag

RECHT VAN ENGELSE VROUW

door MIA SNELDER

PALING MET ZURE SAUS
PREI MET COURGETTE
AARDAPPELEN
Haagse bluf

LONDEN, maandag

Paling met zure saus: 600 g
stoofpaling. schoongemaakt, in
moten zout sap van een citroen
50 g boter of margarine
ï54
eetlepel bloem -1 eidooier peterselie 1 citroen.
-

-

-

-

-

-

Dep de gewassen moten paling
zorgvuldig droog. Wrijf ze in met
zout, laat intrekken. Leg ze in
wijde pan. Besprenkel met helft
van het citroensap. Schenk er
een bodempje water bij. Verdeel
er de boter in klontjes over. Sluit
pan, breng aan kook, temper
hitte en laat paling zacht sudderend gaar worden in 20 è 30
minuten. Breng de moten met
schuimspaan over op schotel.
Roer de bloem met weinig water
tot glad papje. Meng eidooier
erdoor en vervolgens scheutje
van het hete stoofvocht. Doe
terug in de pan en laat onder
aanhoudend
roeren
binden.
Breng op smaak met zout en
citroensap. Schenk over vis, bestrooi met gehakte peterselie en
serveer met partjes citroen.
Prei met courgette: 600 g prei
'A kg courgette zout peper 50
g boter of margarine 1 eetlepel
citroensap.
-

•

-

-

•

Snijd prei in stukken van 3 cm
en courgette, ontdaan van steeltje, in dikke plakken. Kook beide,
né elkaar, 3 minuten in kokend
water. Laat afzonderlijk uitlekken. Vul beboterde ovenschotel
afwisselend met prei en courgette. Strooi tussendoor peper en
zout en leg klontjes boter, ook
bovenop. Besprenkel met citroensap. Dek af met beboterd
aluminiumfolie (glanskant onder)
of met bakfolie. Laat in oven bij
160° C. in 30 è 40 minuten gaar
smoren.

De Labour-partij in Greenwich heeft onlangs een vrouw
gekozen als kandidate voor
het Lagerhuis. Op het eerste
gezicht lijkt dat niet zo bijdoor Henri van der Zee
zonder, maar het feit had toch
grote koppen in de Britse pers
tot gevolg. Deirdre Wood
kreeg deze publiciteit niet alleen omdat zij een militante
linkse socialiste is, maar vooral omdat zij een zetel toegewezen kreeg, die zij kan winnen. In de Engelse politiek
spelen vrouwen namelijk nog
steeds een minimale rol, ook
al is de premier zelf een
vrouw.

Bergafwaarts
Toen vrouwen in Engeland
in 1929 het stemrecht kregen,
zag het er even veelbelovend
uit. Vrijwel onmiddellijk
werden er twee vrouwen tot
minister benoemd, maar
sindsdien is het snel bergafwaarts gegaan. Vooral sinds
de Tweede Wereldoorlog is de
rol van vrouwen in het parlementaire leven steeds geringer geworden. Zo hebben ze
nooit meer dan 5% van het
totaal aantal Lagerhuis-leden
uitgemaakt, en behalve mevrouw Thatcher hebben alleen Barbara Castle en Shirley Williams een belangrijke
ministerpost bekleed.
Op het ogenblik bevinden
zich onder de 650 Lagerhuisleden slechts 27 vrouwen. En
hoewel de grote partijen hebben toegezegd, dat zij na de

D Ondanks het feit dat de premier een vrouw is, worden
Engelse vrouwen nog steeds
zwaar achtergesteld.

volgende verkiezingen meer
vrouwen in het parlement
willen hebben, wijst alles er
al op dat zij hun woord niet
zullen houden. Onder de
voorlopige
kandidaten
is
slechts 9,6% van het vrouwelijke geslacht, een halve procent minder dan in 1983. Een
organisatie, die in 1980 werd
opgericht met het doel tegen
1990 300 vrouwen in het Lagerhuis te hebben, heeft dan
ook besloten wat realistischer
te zijn en het jaar 2000 als
doeljaar te nemen.
Afgezien van het feit, dat
er zo weinig vrouwelijke Lagerhuis-leden zijn, betekent
het toetreden tot deze mannenclub ook dat vrouwen
daar snel in de vergetelheid
raken. Voor Labour-leider
Neil Kinnock, die niet erg blij
was met de keuze van de
strijdvaardige Deirdre, moet
dit een troost zijn, maar voor
de vrouwen zelf is het heel
frustrerend.
De secundaire rol van
vrouwen in het Lagerhuis is
echter in zekere zin een weer-

spiegeling van de positie, die
de Engelse in de Britse samenleving inneemt. Dit blijkt
uit een rapport, „Social
Trend" geheten, dat onlangs
het daglicht zag. Hieruit
blijkt niet alleen dat vrouwen
wekelijks negen uren minder
vrij hebben dan mannen en
dat ze 88% meer wassen en
strijken dan mannen, maar
bovendien dat het met de
beloofde gelijke betaling helemaal mis is.

wen veel.minder betaald, bovendien draaien ze volgens
„Social Trend" nog overweop voor het huishouden,

Send avondeten

wordt door
gede
vrouwen
77%
kookt, tegen 5% door mannen. Ruim 70% van de vrouwen maken schoon en slechts
3% der mannen, terwijl de
boodschappen gedaan worden door 54% der vrouwen en
6% door mannen.
[et

van

Misdrijven

De enige pleister op de
wonde is dat vrouwen aanmerkelijk minder crimineel
georiënteerd zijn dan mannen. De laatsten begaan vier
Verschil
maal zoveel misdrijven als de
De situatie is iets beter dan eersten, hetgeen wil zeggen
in 1970 toen mannen over het dat slechts 5 op de 1000 vroualgemeen 88% meer verdienwen veroordeeld worden teden dan vrouwen maar het is gen 22 op de 1000 mannen.
met 52% meer voor mannen
Dit cijfer is voor de meeste
nu, slechter dan in 1980, toen Engelse vrouwen echter een
het verschil 50% was. Het schrale troost en het verzet
grootste verschil bestaat in onder hen tegen hun onderongeschoolde arbeid, waar de drukte positie neemt toe. Dit
man liefst 61% meer loon zou men tenminste kunnen
krijgt dan een vrouw voor opmaken uit het feit dat
hetzelfde werk.
steeds meer vrouwen om
Volgens de wet op gelijke echtscheiding vragen. Tussen
betaling, die uit de zeventiger 1971 en 1985 steeg hun aantal
jaren dateert, is een verschilvan 76.000 tot 139.000. Manlend salaris voor dezelfde arnen van hun kant beginnen
beid in theorie verboden, zich kennelijk te realiseren
maar de werkgevers ontwijdat ze het maar moeilijk zonken dit door segregatie in het der vrouw kunnen stellen.
werk. „Sommige banen worHet aantal echtgenoten dat
den altijd aan mannen gegewilde scheiden, steeg in dieven, andere aan vrouwen," zelfde periode slechts van
zegt Lady Platt, de voorzit44.000 tot 52.000. Eén blik in
ster van de commissie voor de wasmand is mogelijk voor
Gelijke Kansen.
hen voldoende om het toch
Niet alleen krijgen vroumaar vol te houden.

S.M.I. DamstraWeimenga heeft dit voor
het eerst in de geschiedenis
van de medische wetenschap op verrassende wijze
aangetoond door bij het ongeboren kind geluidsmetingen te verrichten. Daartoe plaatste zij met assistentie van specialisten van
het Academisch Ziekenhuis in Groningen een minuscuul microfoontje tegen de baarmoeder, vlakbij
het hoofdje van een ongeboren baby, in de schoot
van
een
hoogzwangere
vrouw

voorpanden

moto.

|

door Henk de Koning

rond de boezem, zodat er
een soort ingebouwde cups
ontstaan.

Yohji Yame-

j
J
j

.

GRONINGEN, maandag
Baby's zijn al heel precies vertrouwd met alle geluiden van de buitenwereld nog voordat zij daadwerkelijk die wereld vol
geluiden binnentreden. De
Groninger huisarts me-

shirtje.

het klassieke
colbert is on-

|j

J

.

ZWANGERE VROUWEN
KUNNEN DISCO
BETER MIJDEN

Getailleerde

■ Bij Comme
des Garpons
krijgt het colbert een over-

J

|

I

I

zomer-colbertje.

v.m. controle bezorging)

J

Lagerfeld
verlengt zijn
colberts tot
hyper korte robe-manteau,
waaronder een
nog korter

|

lange colberts met korte pofmouwtjes, waar de blouse of
coltrui net een stukje onderuit piept.

Vernieuwend
Wat minder heftig, maar
toch wel vernieuwend zijn de
ideeën van Karl Lagerfeld.
Hij baseerde zijn nieuwe zomercollectie op allerlei lengte-variaties, waarin zowel diverse vormen van jasjes als de
korte wijde rok voor nieuwe
effecten zorgen. Lagerfelds
colberts zijn veelal verlengd
en aangesloten van vorm, de
bovenkant is vrij breed met
laag ingezette mouw. Deze
lijn wordt nog extra versterkt
door over een colbert een
breed geschouderde bolero te
dragen. Wat traditioneler zijn
de verlengde recht vallende
jasjes, die het mini-rokje eronder net bedekken en zodoende overkomen als een
hyperkorte robe-manteau.

vrouw.

Herkenning
Dit in de medische wetenschap nooit eerder vertoonde
experiment leverde een reeks
belangwekkende resultaten
op. „Zo tonen de bandopnamen die op deze wijze in de
moederbuik konden worden
gemaakt aan, dat de ongeboren baby helemaal niet de
hartslag van de moeder hoort
als een voortdurende nabije
mokerslag, zoals doorgaans
wordt gedacht. De opnamen
geven slechts een zacht geruis weer van de bloedtoevoer naar de baarmoeder",

(advertentie)

noord PORTUGAL zuid
OPORTO

FARO

charter vrijdag n.m.
v.a. 10 april t/m 23 okt.

charter maandag v.m.
't hele jaar door.

****HOTEL OFIR

MILFONTES

Direkt aan strand, duinen.
bossen en rivier. Tuin met
zwembaden,
tennisbanen.
minigolf, speeltuin, e.d. Paardrijden, tennis, surfen, kanovaren, waterbugg/s, vissen,
dansen, live music.
Onvergetelijke excursies.

De ontdekking aan de monding van rivier de Mira.
Onbedorven 80 km. boven
Algarve.
Schitterende stranden en terrasjes bepalen hier het leven,
Alles aanwezig voor snorkelen, surfen, varen en vissen.
tot
15 dgn. vanaf

15 dgn. v.a.

f 795,-

tot f 1295

«-

AFIFE
_

strand

&

Pension

/

Huis 4P*

'

699,-

disco

Piepklein plaatsje met schitterend strand. Met treintje op
stap in dit fantastische gebied. Disco naast pension, altijd feestl!
15 dgn. v.a. f 636,tot f 875,-

CCDIIUUn voor
Edrininu

GOLFERS
8 dgn. v.a. f 625,15 dgn. v.a.

f 784,-

tot f 1375,-

f 943.-

f 1131.f 991,wii ■ A
MHI IRA
ILLMIïIUU"IM
App. 2p. f 884,-

7SB.-

-

Parque Mourabel
Prima 2k. app. met groot bal-

kon. Subtropische tuin met
groot zwembad,- barterras,

restaurant, GOLF, tennispark,
kleiduif schieten,
surfen, vissen, zeilen, strand,
casino

paardrijden,

15 dgn
met
m

t

"

%Pp
'

vanaf

tot

'

1 858

'"

f 1698,-

Overal (beh. Espinho) is permanente COSTAS SPORTIVAS assistentie,
dat is ook prettig voor ouderen en voor mensen met kinderen.
COSTAS SPORTIVAS uitzonderlijke Portugal vakanties.

Vraag onze gids bij uw reisburo of bel gratis 06-0224242.

car
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■ Dokter Damstra-Weimenga:
„Elk geluid klinkt vrijwel authentiek in de baarmoeder
door."
vertelt de 64-jarige huisarts,
die een aantal maanden over

het experiment heeft gedaan.

Ze legt uit: „Voor het eerst
is nu met metingen aangetoond dat baby's in de moederschoot (zeker in de laatste
weken van de zwangerschap)
alle omgevingsgeluiden luid
en duidelijk waarnemen. Eerdere experimenten op dit vlak
vonden uitsluitend plaats met
pasgeborenen.
De baby's
hoorden onder het drinken
via een koptelefoontje plotseling de stem van hun moeder.
Ze zogen ogenblikkelijk veel
harder aan de speen van hun
flesje, dan wanneer een
vreemde stem doorkwam.
Een bewijs van herkenning
dus."
Wat mevrouw Damstra
vooral interesseert is, of ook
de ongeborene bepaalde geluiden daadwerkelijk herkend. „Hoewel een nieuw onderzoek hierover uitsluitsel
moet geven, hebben de inwendige opnamen al het belangrijke element opgeleverd
dat elk geluid vrijwel authentiek in de baarmoeder doorklinkt, of het nu Beatlemuziek of Bach is," stelt ze tevreden vast.

Geïrriteerd
„Bij

eerdere uitwendige

proeven werden onaangename, één of mcertonige ge-

I

luidsbronnen met verschillende frequenties op de moederbuik gezet. Metingen van de
hartslag met de echoscoop
toonden aan dat het ongeboren kind geïrriteerd raakte en
reageerde op al dat lawaai
door te gaan trappen. Geen
wonder", signaleert de Groninger arts, „wanneer je op
de bandjes hoort hoe verschrikkelijk hard al die decibellen in de baarmoeder doorklinken!."
Opmerkelijk gegeven: het
experiment van dokter Damstra toonde aan dat de baby
in de baarmoeder duidelijker
de lage tonen (stem van de
vader) dan de hoge tonen
(moeders stem) doorkrijgt.
De Groningse arts tot besluit:
„Dat roken en het gebruik
van alcohol voor een zwangere vrouw niet goed zijn, dat
wisten we al. Daar komt nu
het incasseren van veel geluidsoverlast
bijvoorbeeld
hoogzwanger naar de disco
gaan
bij."
—

—

!
•
■

maandag 23 februari ISB7

kunnen van maandag l m vri|dag van 8 45 tot 17 00
uur telefonisch worden opgegeven onder nr. 02C
5858006 Na 17 00 tot 20.30 uur (op vri|dag van 17 00
tot 19 30 uur) nr. 020 5852230 o» 5852231.
Op zondagavond van 19 00 tot 21.30 uur onder nr.

;

Nieuwe luchtreus voor Martinair

FAMILIEBERICHTEN

020 5858006
"

SOTHEBY'S

Alexander Hubert
en

CORINNE
SCHREUDERSPERRET GENTIL

KIMBERLY
Heemstede,
20 februari 1987.

Enige en algemene kennisgeving
Met grote droefheid geven wij kennis dat plotseling van ons is heengegaan onze vader,
schoonvader en grootvader, onze dierbare
broer, zwager en oom
ADRIAAN HENDRIK (HANS) SCIIÖLLER
op de leeftijd van 57 jaar.
Hilversum: Robert Adriaan Hendrik

Scholier

M. M. Stuivenberg
Robert Michel
Hilversum: Ronald Johan Martin Scholier
Irene Übels
Haarlem: Ilona de Graaf-Schöller
Ruud de Graaf
Angela
Hilversum: Rudolf Adriaan Hendrik

Scholier
C. J. V. Bemmelen
Maike
Karin Scholier
Sylvia Scholier
Aurelia Scholier
A. P. van der Schagt
Raymon Adriaan Hendrik

B. C. Callenbach
en verdere familie
Beetsterzwaag, 20 februari 1987
Utein 55

toe aan vee
Van onze financiële
redactie
HILVERSUM, maandag
Nederlandse boeren blijken
nog steeds massaal illegaal
groeihormonen aan hun vee
toe te dienen. Het ministerie
van Landbouw bevestigde
uitlatingen van veterinair
hoofdinspecteur Zegers voor
de radio, dat er iedere week
minimaal één bedrijf wordt

Maandag 2 maart om 14.00 uur
Zondag 22 maart om IJÏ.OO uur
20e
eeuwToegepaste kunst uit de
Een collectie van 10 grote houten
en
Jugendstil en Art-Déco, studio glas
sculpturen van Karei Appel, alle
een belangrijke collectie Rietveld meubelen, vervaardigd te Molesmes(Kr.)rond üMi
Catalogus 4.11 f3."\- (f38,-)
Catalogus 44!» f3.">- (f 3!»,.">())
Luxe editie
I .">(),- (f."> 4,r >o)
Maandag!) maart om 10.30en 14.00uur
Dinsdag 31 maart t/m vrijdag 3 april.
Zilver, Juwelen enObjets-de-Vertu.
dagelijksom 10.30 en 14.(K)uur
Kunst en Antiek-Algemeneveiling.
Catalogus 4 ">0 f22,.">0 (f2.V>O)
Catalogus 4.">2 I 17,.~>0 (122.-)

BAS

Hilversum:

Scholier

Correspondentieadres:
Slachthuisplein 13,
1221 JC Hilversum
De overledene is overgebracht naar de rouwkamer „Van Vuure" aan het Melkpad 21a te
Hilversum. Aldaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 24 februari tegen 11.00 uur op de Noorderbegraafplaats aan de Laan '40-'45 te Hilversum.

Enige en algemene kennisgeving
Met grote droefheid delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte is overleden mijn lieve
man, onze zorgzame vader en fijne opa
PIETER AUKE GERBRANDA
huisarts
26
november
1908
Hilversum,
18 februari 1987
Tilburg,
t
Tilburg: E. M. Gerbranda-Soeters
Tilburg: S. A. Gerbranda
E. G. K. Gerbranda-Folkerts
Remko, Tjetske, Sietske
Loon op Zand: E. F. Gerbranda
M. B. Gerbranda-Dolkemade
Tjeerd, Aukje, Siebe
*

Auteurslaan 17,
5044 MA Tilburg
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

gepakt.

VERKOOPMOGELIJKHEDEN BIJ SOTHEBY'S
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Wilt u iets verkopen?

Komende veilingen

LX' goederen dienen uiterlijk
twee maanden vóór de
veilingdatum in ons bezit le
zijn i.v.m. de tijdige distri
butie van catalogi. Inbreng
is dagelijks mogelijk
tussen !MK) en 17.<K) uur.

Moderne kunst
0/7 april
en
Barbizon Haagse School 27 april
Decoratieve kunst
llmei
Chinese en Japanse kunst 13 mei
1!) mei
Algemene veiling
19e eeuw se schilderijen
2."> mei
Meesters
1 juni
Oude

-

Inlichtingen
A. \.d. WerfT

R.0.8. Mulders
C.A.M. Broekhof
Drs. F. Mol
R. A. Sneep
R.0.8. Mulders
A. Nijstad

aaSa iawaigaiii^^

Luchtreder Martin Schröder neemt bij de Boeingfabriek in Seattle van de week
INFORMATIE
zijn eerste 747 Jumbo (fotol in
ontvangst. De introductie van
Kijkdagen
Catalogi kunt u besteller de vliegreus bracht een persoKunstveilingen
d.m.\. een bank-of girodonderdag t/m zondag Sothebv Mak \an W'aay B.\'.
neelsuitbreiding van 800 tot
102,1012
Amsterdam,
aan
voorafgaand
iedere Rok in
KZ
cheque met het, tussen
1200 man met zich mee.
Ook al is dit type sinds 1970
Telefoon 020-27.">0 ."><>.
veiling van IO.(M) tof
haakjes, vernielde bedrag
10.<)0 uur.
in productie, de Martinair-uiten catalogusnummer.
voering slaat nieuwe records.
Het is de eerste vrachtuitvoeVELP, maandag
ring die ook met 530 stoelen
Naar
eerst
nu bekend is
kan worden uitgerust. Als
geworden
heeft
de politie van
passagiersvliegtuig gaat de
Velp,
last
van
de Arnhemop
747 tussen Schiphol en San
se
justitie,
afgelopen
woens//
Fcancisco. Seattle en Los Andag een inval gedaan in de
geles vliegen gedurende 13 zomerweken.
villa van de weduwe Rost van
Tonningen in Velp. Een
De jumbo begint zijn loop// Wilt uuw kennis en initiatief inzetten voor een goed betaalde funktie? Wij weten uw \\
baan als vrachtmachine en woordvoerder vau de Velper
prestaties te waarderen.
vliegt drie maal per week naar politie zei gisteren over het
Bangkok, Hongkong en Taihoe en waarom van de huispeh. Deze jumbo is uitgerust
zoeking niets te kunnen meemet tan grote laaddeur in de
delen, omdat de actie angstromp, maar kan ook zijn neus
vallig geheim is gehouden.
opklappen. Op het bovendek
bevinden zich twaalf sleepeDe weduwe Rost van Tonrettes. Martinair neemt nog
ningen was enige dagen afweeen tweede Jumbo af ter verzig toen de politie haar huis
vanging van een DC 10.
doorzocht, zodat de inval pas
van
dagelijkse
leiding
Een job waar u de
heeft
de
gisteren in de openbaarheid
o.a.
fabrikant van
schadeherstelafdeling van EBAG Carrosserie 8.V.;
„Een bevriende jonkwam.
aluminium en kunststof carrosserieën op bedrijfswagens; deel
geman",
die op de villa paste,
uitmakend van de EBAG truck groep, met vestigingen in Ede,
zou
hebben binnenpolitie
de
Arnhem en Nijmegen.
•

Inval Velper politie
in villa van weduwe
Rost van Tonningen

,/n glanzende baan..."

BEDRBJFSLEIDER
van de schade/renovatie/spuitafdeling

•

bij EB AG

GVB-controleur
gewond bij

U staat aan het hoofd van een groep van 10 enthousiaste
medewerkers en gaat samen met hen bouwen aan een verdere groei
van deze afdeling.

overmeesteren

U bent dan ook in het bezit van een vakbekwaamheidsdiploma; kunt
zelfstandig schade expertises/taxaties uitvoeren en heeft terdege
kennis van moderne spuit- en schade-hersteltechnieken alsmede
goede contactuele en leidinggevende eigenschappen.

Van een onzer verslaggevers

Voett u zich aangetrokken
tot deze funktie, en bent u
niet ouder dan 40 jaar, dan
kunt uuw schriftelijke
sollicitatie met pasfoto
richten aan de direktie van:

.r'
•

M

M

1 'Jt

■

«ly
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Bij het overmeesteren van
de 27-jarige D.0., die gistermiddag bij het station Strandvliet een 30-jarige passagier
van de metro met een mes
had bedreigd en beroofd van
een portemonnaie met ƒ 150,
heeft een controleur van het
GVB ernstig letsel aan de enkei opgelopen.

Keesomstraat 22, 6716 AB
EDE.
Uw sollicitatie wordt
discreet behandeld en de
procedures zo snel
mogelijk afgerond.

I ■—Qmu
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Enige en algemene kennisgeving.
Heden overleed na een kortstondige ziekte op
74-jarige leeftijd onze zuster en tante
lIENDRIKA MAAS
weduwe van
WILHELMUS JOHANNES ROGERIUS
JOSEPHUS VAN GULICK
Namens de familie
J. Th. F. Boeles
Amsterdam, 22 februari 1987
Nachtwachtlaan 442
Correspondentie-adres:
Nassaulaan 54
3743 CD Baarn.
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 25
februari a.s. om 14.00 uur in het crematorium
„Westgaarde", Ookmeerweg 275 te Amsterdam.

i

Te vroeg naar onze gevoelens is onverwacht
overleden onze vader
JAN EDUARD WELLINK
op de leeftijd van 59 jaar.
22 februari 1987
7 februari 1928
Amsterdam: Laurette Meilink
Vught: Ariane van Grieken-Meilink

|
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Wat de directe aanleiding
tot de huiszoeking is geweest
is nog niet bekend. Wel heeft
de Arnhemse justitie enige
maanden geleden een klacht
de Stiba
ontvangen van
(Stichting Bestrijding Antisemitisme). die erop neerkwam
dat de weduwe Rost van Tonningen vanuit haar villa Bentrovato nog steeds neonazistische propaganda verspreidt,
ondanks het feit dat zij daarvoor enige tijd geleden is veroordeeld. Justitie heeft de Stiba toen toegezegd een onderzoek te zullen instellen.

De verdachte raakte slaags
met de controleur, die van
een trap afviel. De politie is
er zeker van dat 0., die in het

bureau Bijlmer werd opgesloten, meer berovingen heeft
gepleegd. Zo zou hij zaterdag
ook een andere passagier van
de metro hebben bedreigd en
beroofd.

huiszoeking
De
heeft
plaatsgevonden op last van de
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I FAILLISSEMENTSVERKOPING IJ*f|

Als uw bedrijf nieuws heeft
voor ondernemend Nederland, lH
IM
vertelt u dat in
j

in opdracht van de Weledelgestrenge
[|| Heer Ontvanger der Rijksbelastingen te Emmen
ten laste van

BedrijfsNieuws in De Telegraaf/
De Courant Nieuws van de Dag.

Tel. 020-585.3336.

gehandicapten zich via AVONederland maatschappelijk
ontplooien. Bij een bedrijf of
als startende ondernemer.

I j

WERBURG B.V.

|

vleesverwerkende industrie
Eerste Bokslootweg 8 te EMMEN
(Industrieterrein Bargermeer)
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[
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DEURWAARDER DER DIRECTE BELASTINfM DE
GEN EMMEN, de Weledele Heer W. B.
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"VRIJ" IS EEN GEHANDICAPTE!
MET TEVEEL VRIJE TIJD?

AVO-Nederland bemiddelt
bij en zoekt werk voor mensen met een handicap. Reeds
-60 jaar. Jaarlijks kunnen vele

te houden

|'

onze rubriek:

Nederland financiële ondersteuning voor bepaalde aanpassingen, recreatie en opleidingen. Want AVO-Nederland
helpt waar wettelijke voorzieningen écht te kort schieten,
Voor iedere gehandicapte.
beschermvrouwe HM de Koningin

Vraag nadere inlichtingen

Geerdink,

te

belast met de executie zal in samenwerking met
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. op WOENSDAG
4 MAART 1987 's morgens vanaf 11.00 uur in de zaal
van Café-Rest De Zuidoosthal, Kerkhoflaan 9 te
Emmen publiek verkopen o.a.

VLEESBEWERKINGSMACHINES w.o. RVS PEKELü
§U INJECTOR; ALU VLEESWOLF EN -MENGER; ONT-

i
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Haagse gerechtshof wil
vervolging agent voor
dodelijke schoten
Van onze Haagse redactie
DEN HAAG, maandag
Een Haagse agent die vorig
jaar april de Surinamer L.
(iorisson doodschoot
moet
toch worden vervolgd. Dat
vindt het Haagse gerechtshof.
De familie van de in hoofd
en borst geschoten man ging
in beroep tegen het openbaar
ministerie dat weigerde strafvervolging in te stellen omdat
de agent uit noodweer zou
hebben gehandeld. Volgens
het gerechtshof staat niet
onomstotelijk vast dat schieten niet vermeden had kunnen

worden.

Na een melding over een
steekpartij was de agent naar
de woning van de familie Gorisson gegaan. Toen de man
met een mes naar buiten
kwam, trok hij zijn wapen en

vuurde.
Volgens de familie had de
heer Gorisson toevallig een
mes in zijn handen. Hij zou
bezig zijn geweest met de bereiding van sateh.
De agent heeft op zijn
beurt bij het gerechtshof bezwaar aangetekend tegen het
feit dat er nu niet wordt afgezien van vervolging.
Na het gebeurde is de agent
wel naar een andere afdeling
binnen de politie overgeplaatst. Hij is echter nooit
geschorst geweest.

Van onze correspondent

ZL'TPHEN, maandag
Uit wraak omdat hij vanwege een huurschuld zijn
huis moest verlaten, heeft de
18-jaiifcc Zutphenaar W. B. in
de nacht van zaterdag op zondag twee keer brand gesticht.

Om ongeveer kwart over
drie in de nacht van zaterdag
op zondag kreeg de brandweer melding van een brand
in het perceel Frans Halslaan
1 bewoond door vier personen. Een huis waar B. ten
dele ook had gewoond. Hij
kwam binnen door een ruit
uit een sponning te halen en
stak papier en gordijnen in

brand.
B. wachtte buiten op de
komst van brandweer en politie en toen die waren gearriveerd trok hij naar het perceel Praebsterkamp 1, waarvan hij een deel heeft gehuurd. Hij stak korte tijd later onder een bankstel gordijnen in brand. Het vuur werd
door de brandweer vrij spoedig geblust. Wel was er veel
rook- en waterschade. Persoonlijke ongelukken hebben
zich niet voorgedaan. De politie heeft de brandstichter ingesloten.

Meisje (16) door
trein overreden
SOEST, maandag

D. Zwart uit
Bosch en Duin is zaterdagmiddag in Soest door een botsing met een trein om het
leven gekomen.
I)o 16-jarige
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FOTOCATALOGUS op aanvraag bij

TROOSTWIJK VEILINGEN
makelaars in machines/beëdigde taxateurs
De Boelelaan 1065
Coolse Poort, Coolsingel 139
1082 SB Amsterdam 3012 AG Rotterdam
tel. 020-46.32.01
tel. 010-4.14.81.31
telex 14692 artro nl
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Expertises |

spraak. Telef. 070 865477, Spinozalaan 71,

Voorburg.
HANDLEZER/helderz. Qamar
Raia helpt met alle problemen.
020 931464, Bankastr. 47hs.
NELIS koopt alles, opruimingen, inboedels, kleingoed. Telef. 020-258697/278536.
Voor grote en kleine VERHUIZINGEN va. f 60. Ook het
weekend. Bel 020 944226.
xy.z. B.V. VERHUIZINGEN,
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtservice. 020-424800.

Te houden op woensdag 11 maart 1987, te 15.00 uur ten
kantore van Kempen ft Co., Herengracht 182, te Amster
dam.
AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Toelichting op het jaarverslag
3. Vaststelling jaarrekening
4. Rondvraag
5. Sluiting
Het jaarverslag over het boekjaar eindigende per 30 september 1986 is kosteloos te verkrijgen bij de directie Holland
Fund Beheer B.V, Buizerdlaan 12 te Nieuwegein en bij Lombard, Odier, Kempen N.V., Herengracht 178 te Amsterdam.
De vergadering is toegankelijk tegen overlegging van een
toegangsbewijs, te verkrijgen door deponering van aandelen HPF Holland Pacific Fund N.V. uiterlijk op 6 maart 1987,
bij Kempen & Co. te Amsterdam.
Nieuwegein, 23 februari 1987
DE DIRECTIE

H
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A. Seeland, HELDERZIENDE,
paragnost, spr. 2-7, zonder af-

HPF HOLLAND PACIFIC FUND

ZWOERDMACHINE; 2 rvs vleessnijmachines;
3 RVS/ALU VACUUM VULMACHINES; WORSTENVULMACHINE; KOMPLETE HAMBURGERLIJN;
I|| rvs kook-, stoom-, en desinfecteerketels; kook- m
ri j
||1 en rookkasten;
RVS DIEPTREKFOLIE-INPAKMACHINE; DUBBELMi WERKENDE VACUUM-INPAKMACHINE; dozen- i
en blikkensluitmachines; 2 (blikken) etiketteermawm chines;
3 STOOMVERW. AUTOCLAVEN; 2 RVS HEFINr j STALLATIES; 2 LUCHTCOMPRESSORINSTALLAfêj TIES; LASTRANSFORMATOR; ENKELLIGGER BOtm VENLOOPHALKRAAN 'V.d. Berg', cap. 1 t x 4 m;
Postzegels, munten
ra 2HYDR. VORKHEFTRUCKS w.o. 'Hendricon' |
e.a. verzamelingen
la (1983), cap. 1,5 t x 3,3 m; 3 HYDR. PALLETHEFWAGENS, cap. 1,5 t;
|
POSTZ.VERZ. t.k. gevr. voor Inkoop oud GOUD en gouden
CA. 250 RVS (INKLAPBARE) HAMVORMEN; ca 100
de hoogste prijs! Firma De munten. Hoge prijs, cont. Bestalen draadcontainers; ca. 40 draadkorven, etc. !
Nijs, Maarssen. 03465-63575. taling. Juwelier Van Zaane, Jaalsmede KANTOOR- EN KANTINE-INVENTARIS;
i De hoogste prijs contant voor vastr. 22, A dam, 020-945599.
uw GOUD, juwelen en diaman- Wij willen zaken doen... CASH
BEZICHTIGING: dinsdag 3 maart 1987 van 9.00 tot
ten, kapot of heel, bij Van Gel- voor postzegels, munten &
16.00 uur alsmede op de dag van verkoop van 8.00 p
der, 1e van Swindenstr. 42, goud... u ook? T. Peters Rostot 10.30 uur aan de fabriek te Emmen.
A'dam, telef. 020-658578.
7, Asd., 020-222530.

m

VERENIGING VOOR WELZIJN EN WERK

Boze Zutphenaar
sticht 2 branden

Arnhemse officier van justitie mr. P. Tideman. Hij was
gisteren niet voor commentaar bereikbaar.

OPROEPING VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

H

Daarnaast geeft AVO-

In slechts twee gevallen
werd er proces verbaal opgemaakt. Minister Braks (Landbouw en Visserij) ontkende
vorige week, dat er meer dan
enkele Nederlandse boeren
per jaar worden betrapt.
Over een periode van drie
jaar tot december 1986 blijkt
echter bij liefst 576 runderen
en 932 kalveren de aanwezigheid van illegale, kankerverwekkende groeihormonen te
zijn aangetoond.
Het betrof hier uitsluitend
Nederlandse dieren afkomstig van Nederlandse bedrijven die ter keuring werden
aangeboden in Nederlandse
slachthuizen.

1

É BELANGRIJKE EXECUTORIALE

"

Postbus 850,3800 AW Ame'sfoott
Tel. 033-63 52 14. Giro 625000

Klacht

AMSTERDAM, maandag

EBAG Carrosserie 8.V.,
>$

gelaten. Volgens de weduwe
zijn er grote hoeveelheden
brieven, documenten en een
geladen vuurwapen in beslag
genomen.

overvaller

I

HOE

groeihormonen

VEILINGSCHEMA MAART 1987

van

Bussum:
Amersfoort:

nog massaal

FOUNDED 1741

Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte

Hilversum:

Boeren dienen

Wij kopen INBOEDELS-opruimingen. Bel Ed Diemer, telef.

.

8

020 732523/120852.
MADJOE paragnost, helderziende, waar anderen falen,
slaag ik, meester Goena-Goena
bewerking. Telef. 020-381363.
helderziende/paNONJA
ragnoste voor echte hulp, gespecialiseerd op fotobewerking, ook schrift. 020-250761.
MARA, helderziende, consult
f 25. Ma. t/m vr. van 12.00 tot
16.00 uur. Ingang café Da Costakade 93, A'dam.
Wouter Sterk koopt inboedels
en OPRUIMINGEN. Telefoon
020 643634.
BESTELDIENST en kleine verhuizingen, ook 's avonds en
zaterdags. 020-360370.

René

KOOPT ALLES, 020-366049
MAJAFRA,
helderziende,
Haarlemmermeerstr. 27, Café
Klokhuis. Geheimhouding verz.
Dag. 12-17 uur. 020-155599.
Mevr. Salomé, HELDERZIENDE, onthult uw toekomst, liefde, geld en geluk. Occulte bewerking/bescherming. Telef.
marijnst.
070-452633, Den Haag.
Postzegels, GRATIS prijslijst, MIRA veilt 2x per maand postKnip uit! Alle onderdelen vooi
Ned. en W.-Europa. Postbus zegels, inzenden steeds mogeuw wasmarh., stofz., koelk.
-16, 4240 CA Arkel, 01831-1978. lijk. Catalogus op aanvraag.
ONDER DELEN HUIS,
HET
Groothandelsgebouw, Tolstr. 186, telef. 020-739380.
Wilt ude hoogste prijs voor uw Mira
45,
Rotterdam.
verz. POSTZEGELS, ansicht Stationsplein
Zat, geop. van 9-13 uur.
kaarten, munten, oude bank- 010-4330238.
bilj., vellen frankeerzegels etc. T.k. gevr.: gouden tientjes e.a. HENK koopt inboedels, antiek,
Ned. en buitenl., alles is wel gouden munten en penningen, video, stereo-app., encyclopekom.
Bezoekt Fa. Tieman, Juliana zilvergeld en munten. dieën. Bel 020-273863.
N.Z. Voorburgwal 300, A'dam. KEVELAM, Garderen, 05776- HEBO verhuizingen, pianovervoer, telef. 020-650326, door
Telef. 020-263243.
1955. Ook verzamelingen.
geheel Nederland.

Diversen

BEWIJSNUMMERS
voor
en Regelspeurders
worden uitsluitend op aanvraag en tegen betaling geleverd.

Speurders

JATHOMA

VERHUIZINGEN,

Van

Konijnenburg

ASTRO-

goed en niet duur. N.0.8.-lid. LOOG'helderziende, 25 jr. erv.

020 933090 of 023-356352.

020 854959. Vertrouwd adres.

maandag 23 februari 1987
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DE TELEGRAAF

Schaduw over
veelbelovend
researchwerk:
WVC schroeft
subsidie
verder terug

Herbert Reinecker schreef tv-serie en toneelstuk voor hem

Kees Brusse
nam afscheid
van „zijn"
tram

IN HET ANTONI VAN LEEUWENHOEKHUIS in
Amsterdam, waar JOSEPHINE VAN GASTEREN,
wier relaas u de afgelopen dagen kon lezen, ook
behandeld werd wegens borstkanker, merkt men
dat het publiek meer en meer open over kanker
spreekt.

Over kanker
moet men
gewoon

KEES BRUSSE heeft een bijzondere
band met de Rotterdamse trammaatschappij RET. In een van de afleveringen van de serie MENSEN ZOALS JIJ
EN IK speelde hij de rol van een
trambestuurder. Hij kreeg daarvoor
lessen op een Rotterdamse tram, die

kunnen
praten,
vindt prof.

hij ook bestuurde in de serie.
En nu reed hij opnieuw met deze tram
door Rotterdam. Het was een heel weemoedige rit.
Kees Brusse zei me: ~Het was de allerlaatste rit van deze nu 22 jaar oude tram
en men had gevraagd of ik die rit wilde
doen. De tram heeft in die 22 jaar een
miljoen kilometer afgelegd en 28 miljoen

Ph. Rümke,
maar...

mensen vervoerd."

„Nieuwe eerlijkheid niet altijd goed"
door

Henk van

arts."

Draaglijk
Professor Rümke: „Soms
denk je: zal ik deze patiënt dit
allemaal nog laten doorstaan?
Als de overlevingskans tachtig procent is. vecht je ervoor
om een patiënt zover te krijgen en te laten knokken.
.Maar als een patiënt toch weinig kans heeft, of ouder is,
denk je: zullen we het nog
wel doen of die behandeling
haar of hem maar hesparen
om het einde meer draaglijk
te maken. Want de chemische
middelen, daar kun je nog
flink beroerd van worden, al
zijn er nu nieuwe celremmende middelen die minder bijwerkingen hebben."
PROFESSOR
RÜMKE
spreekt rustig over zijn moeilijke vak, maar ook gevoelig.
Dat moet men ook wel zijn als
men, zoals hij, regelmatig
keuzes moet maken tussen
leven en dood en een grote
verantwoordelijkheid draagt.
Juist in het ANTONI VAN
LEEUWENHOEKHUIS komen regelmatig patiënten die
nergens anders hoop meer
vonden.
„Gisteren nog meldde zich
een vrouw van omstreeks 45
jaar in de polikliniek," zegt
hij. „Ze zei: ik ben in een
ander ziekenhuis opgegeven.
Ze zeiden: we kunnen niks
meer voor u doen.
Ze was wanhopig."
Professor Rümke: „Er is
een tijd geweest dat artsen
nooit zeiden of iemand ging
sterven of ongeneeslijk ernstig ziek was. Toen kwam de
periode van de nieuwe eerlijkheid en openheid waarbij
men het meestal zei. Dat is
dus nu zo. Maar ik heb daar
toch moeite mee. Ik maak
toch vaak mee, zoals gisteren
nog bij deze vrouw, dat men
patiënten vaak het vonnis
zegt, terwijl zij daar op zo'n
fmoment nog helemaal niet
aan toe zijn. Dat kun je de
mensen dan ook niet aandoen. Dat moet men geval
voor geval heel kritisch bekijken.
De vrouw die gisteren
kwam, heb ik voorgesteld dat
zij een nieuw experimenteel
geneesmiddel probeert. Maar
we kunnen niets garanderen,
zeg ik er dan bij. Zij zelf kan
dan de keuze maken."
„En wij weten soms ook
niet wat de bijwerkingen
zijn. Natuurlijk moet je nooit
valse hoop geven, maar iemand meteen drastisch zeggen: er is niets meer aan te
doen, is ook niet altijd goed."
Professor Rümke vertelt
over de vele ethische problemen rond kanker, zoals bijvoorbeeld het uittesten van
experimentele geneesmiddelen, waarbij het lot vaak bepaalt wie van de patiënten
wel dit middel krijgt en welke

De laatste rit was ook het
afscheid van het tijdperk
waarin men in Rotterdam
de trams ludiek liet beschilderen. „Nu houdt men
weer van gewoon mooie,
strakke trams", aldus Kees
Brusse, die door de serie
een echte tramexpert is geworden.

der Meydn

En ook de bijdrage van Josephine hieraan wordt op
prijs gesteld. „Je moet er gewoon over kunnen praten,"
aldus professor Ph. Rümke,
internist in het Antoni van
Leeuwenhoekhuis en hoofd
van de sectie klinische research, die dus naar nieuwe
therapieën speurt.
~Ik herinner me nog de
tijden dat ook wij het woord
kanker niet noemden. Gevreesde ziekte noemde je het.
Je was er heel voorzichtig
mee. Maar er zijn toch nog
altijd misverstanden rond
kanker, waardoor patienten
vaak in een isolement terechtkomen.
Sommige mensen komen
niet bij kankerpatiënten op
bezoek, omdat zij denken dat
het een besmettelijke ziekte
is. Onzin. Anderen kunnen
het niet opbrengen en mijden
kankerpatiënten,
wenden
zelfs hun hoofd af als zij ze
tegenkomen.
Op het gebied van de kwaliteit van het leven van de
kankerpatiënt is nog veel te
doen en wij hebben speciale
projecten, waarin wij al deze
factoren bestuderen. Belangrijk daarbij is ook de uitwerking van medicijnen op kankerpatiënten. Vaak is dat ook
een moeilijke keuze voor de

PRIVÉ

■ Prof. Ph. Rümke (links) en

dr. M. Sluyser: „Wij krijgen nu
'dertig procent minder geld
voor belangrijk onderzoek.
Het is hetzelfde als men in
Amerika de ruimtevaartraketten klaar heeft voor lancering
en ze ineens mogen worden
afgeschoten."

niet. „Het is de enige manier bcrculose werd toegepast,
om te zien of een nieuw gemaar dat bij kanker na aanneesmiddel verbetering te- vankelijke hoop helemaal
weegbrengt. Men noemt dat niets deed."
PROFESSOR RÜMKE kan
een trial. Patiënten kunnen
hier alleen op basis van vrij- geen enkele voorspelling
willigheid aan meedoen en doen over hèt geneesmiddel
worden dus eerst uitgebreid tegen kanker. Wel zijn de
voorgelicht. En het zal in de feiten nu zo, dat VIJFENtoekomst ook in ons land via VEERTIG procent van de
de wet zo geregeld worden kankerpatiënten te genezen
dat de patiënt schriftelijk toe- is, waarbij ook kankersoorten
zijn die een extra groot risico
stemming moet geven. Natuurlijk kan hij of zij ook zelf inhouden, zoals maag-, darmen longkanker.
een keuze maken.
„Dat zijn de grote killers,"
ANTONI
IN HET
VAN
LEEUWENHOEKHUIS
aldus de biochemicus dr. M.
wordt keihard gewerkt aan Sluyser, ook staflid van het
Antoni van Leeuwenhoekde research. In samenwerking met buitenlandse insti- huis, die onlangs een boek
tuten is een heel netwerk opschreef: „De behandeling
gebouwd van researchcentra van kanker. Een eerste
die allemaal met elkaar in oriëntatie voor patiënten en
contact staan. Overal werkt hun omgeving".
„In het boek staan alle kanmen aan nieuwe middelen.
kersoorten
vermeld plus de
Daar zijn inmiddels INTERsymptomen, de geneeswijzen
FERON uitgekomen en INen de overlevingskansen. Als
TERLEUKINE 2.
Deze middelen werden op je dit wilt weten als patiënt,
kun je jezelf meer wegwijs
nogal opmerkelijke wijze getest. De patiënten kregen maken, aldus dr. M. Sluyser, die vindt dat de patiënt
vochtopstapeling in het liook steeds mondiger moet
chaam door deze behandeling. Dat was geen pretje. De worden. ~En gelukkig getoepassing ervan brengt dus beurt dat ook. Meer openheid
bijwerkingen met zich mee over kanker past dan ook in
en men kan nog niet zeggen deze tijd."
of het een zinvolle bijdrage
PROFESSOR RÜMKE erzal lijken.
vaart natuurlijk ook de grote
interesse voor alternatieve geneeswijzen.
„Er zijn ook alWondermiddel
tijd mensen die van twee walInterferon is ook niet het letjes willen eten en het op
wondermiddel, zoals het twee manieren proberen,"
werd voorgesteld. Want wat zegt hij, „maar helaas hebben
is een wondermiddel? „Een wij daar ook trieste voorbeelmedicijn dat meteen geden van gezien. We hebben
neest," zegt u. Maar Interfepatiënten gehad die de ziekte
ron heeft alleen werkelijk zin van Hodgkin hadden en zich
bij slechts enkele zeldzame vasthielden aan het Moertumoren, zoals bij de Kaposiman-dieet en zich niet onder
tumor of de zogenaamde Haionze behandeling wilden larycel leukemie, die maar heel ten stellen. Ze kwamen later
weinig voorkomt in Nederin deplorabele toestand bij
land."
ons. Dan was er vaak niets
INTERFERON wordt dus meer aan te doen. Gelukkig is
niet gezien als een wonderdat de laatste tijd minder. Ik
middel, maar wel als een vind het jammer dat het onhulpmiddel. En men blijft derzoek naar het Moermanzoeken.
dieet nooit goed is afgerond.
„We hebben ook veel te- Maar ik denk nog altijd dat
leurstellingen gehad," aldus dit ook kwam door de Moerprofessor Rümke, ~zoals in- man-groep, die niet genoeg
dertijd BCG, dat ook bij tuheeft meegewerkt feiten bo-

ven tafel te brengen."

Dr. M. SLUYSER zegt:
„Voeding is wel degelijk een
oorzaak van kanker. Verkeerd voedsel, met name te
veel vet, staat met 35 procent
bovenaan, gevolgd door roken met 30 procent. Maar als
men eenmaal kanker heeft,
kan men dit niet genezen
door ineens het eetgedrag te
veranderen."
IN HET ANTONI VAN
LEEUWENHOEKHUIS wü
men echter niet zover gaan
het Moerman-dieet te verbie-

den, zegt dr. Sluyser. „Wie
het naast de normale therapie
wil gebruiken, mag dat."
Gelukkig is er bij de genezing van kanker toch telkens
sprake van vooruitgang. Vijf
jaar geleden werd bijvoorbeeld bij het ontdekken van
een borsttumor meestal tot
amputatie overgegaan. „In
Frankrijk was men toen al
bezig met borstsparende operaties,"
professor
aldus
Rümke, „maar wij, en ook
medici in Amerika, stonden
daar aanvankelijk argwanend
tegenover. Maar na een studie en ervaringen zijn wij er
nu toch toe overgegaan.
Vrouwen die een tumor
van twee a drie centimeter
hebben, kunnen hun borst
behouden. De tumor wordt
verwijderd en de uitlopers

worden bestraald met irridiumnaalden. De resultaten
zijn heel goed. En we merken
nu ook dat vrouwen veel eerder bij ons komen als zij een
knobbeltje in de borst hebben ontdekt."
Dr. M. SLUYSER zegt:
„Men moet ook van het idee
af, dat kanker ongeneeslijk is
of pijn of verminking betekent. Natuurlijk zijn er kankers die dodelijk zijn. Het
blijkt echter vaak dat de mensen niet de angst hebben om
te sterven, maar bang zijn
voor
de
verschrikkelijke
ideeën daarover." Professor
Rümke zegt: „Vaak heeft
men er vrede mee dat men zal
sterven, maar is de vraag voor
hen belangrijker: hoe ga ik
dood?
Ook op dit gebied doen wij
alles om de patiënt waardig te
begeleiden en als men wil
kan men ook thuis sterven."
Dr. Sluyser weet ook dat veel
kankerpatiënten in een crisis
terechtkomen als zij horen
dat zij kanker hebben. „Ze
horen ook vaak niet precies
wat de arts hun zegt. Als ze
uitzaaiing horen, denken ze

(advertentie)

ook meteen dat zij die hebben. Het is ook altijd aan te
raden dat patiënten hun man
of vrouw meenemen naar
zo'n spreekuur. Dat is heel
nuttig."
Duidelijk is uit professor
Rümke's en dr. Sluyser's opstelling, dat de menselijke
kant van de patiënt alle aandacht van hen en het ANTONI VAN LEEUWENHOEKHUIS heeft.
Men is er niet vergeten dat
het toch vooral om mensen
gaat, allemaal verschillende
mensen met hun eigen problemen, onzekerheden en
angsten.

Maar daarbij gaat in het
researchlaboratorium
het
werk door. Helaas hangt er
nu een schaduw over dit
werk. Met ontsteltenis, zegt
dr. Sluyser, heeft men dezer
dagen vernomen dat staatssecretaris DEES de subsidie
aan het researchwerk met
maar liefst vijftien procent
terugschroeft. Dr. Sluyser:
„Een tijd geleden is dit ook
gebeurd, zodat wij nu DERTIG PROCENT minder geld
krijgen voor dit belangrijke
werk. En dat juist op een
tijdstip, kan ik wel zeggen,
dat verschillende therapieën
die zijn uitgetest, in de laboratoria klinisch zouden kunnen worden toegepast.
Het is hetzelfde als men in
Amerika alle ruimtevaartraketten, waaraan men jaren
gewerkt heeft, klaar heeft
voor lancering en ze ineens
niet mogen worden afgeschoten."

Maatregel

Tientallen

deli^eb^etent

spreken zich uit over AIDS.

„We zijn daar hier allemaal
diep bedroefd over dat dit nu
boven het hoofd hangt. En het
ergste is nog dat door deze
maatregel van WVC in de
toekomst patiënten er het
slachtoffer van kunnen worden.
We hopen dan ook dat deze
beslissing wordt teruggedraaid. Op het ogenblik ziet
het ernaar uit dat wij mensen
moeten ontslaan."

Alle ziekenhuizen worden
het slachtoffer van bezuinigingen, maar het snoeien in
kankerresearch zou, voelt
men in het Antoni van Leeuwenhoekhuis, mensenlevens
kunnen kosten. En men wil
dan ook alles doen deze beslissing aan te vechten. Want
men wil de vooruitgang niet
tegenhouden en hoopt over
enige jaren die 45 procent
kankerpatiënten die genezen,
te brengen tot 50 procent.
„Kanker," aldus dr. Sluyser, „wordt zo steeds minder
een ziekte waardoor je echt
meteen de hoop moet opgeven, als je hoort dat je het
hebt."

Plezier
Kees reed ook nu zelf als
bestuurder met de tram
door een heel druk Rotterdam. Het publiek reageerde
heel verbaasd toen men mij
zo in die tram voorbij zag
rijden", aldus Kees, die ook
zelf de wissels goed zette als
dat nodig was.
KEES denkt met plezier
aan de aflevering van
MENSEN ZOALS JIJ EN
IK; waarin hij een trambestuurder speelde. „Ik was
daarin een bestuurder die
bij zijn laatste avondrit een
meisje ontmoet en besluit
haar maar naar huis te
brengen en niet altijd meer
op dezelfde rails te rijden.
terug

„Acht

nachten hebben

we toen met deze tram ge-

filmd", aldus Kees Brusse,
„ik voelde me er dus goed
in thuis."

Serie
Hoewel de serie MENSEN ZOALS JU EN IK helaas tot het verleden behoort, zal KEES BRUSSE in
het komende seizoen toch
in een nieuwe televisie-serie te zien zijn op het
AVRO-scherm. „Het is een
serie,
geschreven
door
DERRICK-AUTEUR HERBERT REINECKER, waarin ik een gepensioneerde
politiecommissaris
speel,
die zijn zoon, die ook bij'de
politie werkt, af en toe
helpt bij het oplossen van
moeilijke zaken. En vader
doet het dan nog altijd
goed."
Kees Brusse heeft persoonlijk een bijzonder contact met HERBERT REINECKER, die deze serie speciaal voor hem heeft geschreven. Hij komt regelmatig bij de auteur op bezoek, iets dat heel uniek is.

Vakantie
Kees Brusse zei me: „Een
paar weken geleden was ik
ook bij hem. Hij zei me toen
dat hij voor mij een nieuw
toneelstuk zou schrijven. Ik
ga nu eerst zes weken met
vakantie, naar Brazilië, zei
hij, en dan zal ik proberen 's
morgens wat op papier te
zetten. Ik moet toch iets
doen in mijn vakantie.

Toen hij terugkwam", aldus Kees Brusse, „belde hij
me meteen op en zei hij: Ik
heb een leuk blijspel voor je
geschreven. Het gaat over
een vader met vier dochters. Ik stuur het je meteen
toe."
Kees heeft het stuk inmiddels gelezen en is er zo
enthousiast over, dat hij het
binnenkort op de planken
wil brengen.

.

.

personeel

SPEURDERS: Advertenties gezet over 1 kolom in kleine letters
met één woord in hoofdletters. Prijs voor de eerste tot en met de
derde regel t 27,69, iedere regel meer f 9,35.

Bakkerij Lucassen vraagt WlNKEIMEISJE met ervaring, fulltime. Leeftijd 18 tot 21 jaar.
Telef. 020-247611, 9-17 uur.
Bakkerij Moerkerk vraagt met
ingang van direkt WlNKELJUFFROUW m/v, v a. 18 jaar,
ervaring vereist. 020-171881.
gen
sta er
H
koksmuts vraagt voor haar filiaal B uiten veldertselaan een
all-round TOPVERKOOPSTER
m/v, voor 4 hele dagen per
week. Wij bieden u hoog salaris en prima vooruitzichten. Wij
zijn benieuwd naar uw reactie!
Voor int.: Cantef 8.V., 020ex artikel 1223 lid 2 B W.
369075, na 19.00 uur pl. weekend 020-437334 (dhr. de Vries). Heden, maandag 23 januari, 's avonds na 18.30 uur, zal in de
~ Koepelzaal van het Sonesta Hotel, Kattengat 2 te Amsterdam,
notaris mr. C.L. Zabel, openbaar worden verkocht het
Kapperspersoneel t.o.v.
woonhuis met ondergrond en erf, plaatselijk bekend

m

.

—

Openbare veiling

lepenlaan 60 te Zwanenburg

alsmede een achter vermeld perceel gelegen zomerhuisje, tot.
Gevr. OPPAS voor kleine Unieke kans! Compl. inger. da- opp. 225 ca. Ingevolge de hypotheekvoorwaarde dient hüet o.g.
SPEURDERS: „Aanbod Personeel" speciaal tarief uitsluitend baby, ca. 4 dagen p.w.. va. mes/HERENSALON t.h. of
bij levering vrij van huur en ontruimd te worden opgeleverd.
voor particulieren: eerste tot en met de derde regel t 13,85. mei. A'dam-Z. Inl. 020-624654. huurkoop. 020-121237/159269.
Bezichtiging heden tussen 14.00 en 16.00 uur. Nadere inlichtintedere regel meer f 4,68.
gen verstrekken

Horecapersoneel gevraagd

Notariskantoor Mr. C.L Zabel

Jonge
enthousiaste mensen

ï

Speurders en Regelspeurders verschijnen m een oplage van
méér dan 762 800 exemplaren.
De Speurders hebben een enorm bereik'
De Speurders komen onder de ogen van zo n 2 000 000 mensen
die zich in de horeca willen bekwamen. Binnenkort wordt er een
(Bron: Media Scanner 19851.
horeca-cursus gegeven, voor aankomend kelners en serveerters
tot 21 (aar. Je moet bereidt zijn tot aanschaf van de vereiste beOproepen (vakantiegangers)
roeps kleding en langere tijd beschikbaar ziin.
Dam 4 (22 20 11)
Verloren voorwerpen/Vermiste dieren Amsterdam.
Amsterdam, Van Baerlestraat 108 (62 47 461

Hoge beloning

Voor meer vacatures

in

de

regio

Amsterdam belt u de

RANDSTADWERKLIJN 020-22 75 35

Op 17 februan 1987 werd te Amstelveen
ontvreemd een personenauto:

randstad uitzendbureau

Ford Siërra 2.0

Op de grootste kun je rekenen

Kenteken: RH-24-PS
Kleur: wit

De tip welke leidt tot het terugverkrijgen van
bovengenoemd voertuig zal worden beloond met 10 procent

(Para) medisch personeel gevraagd

van de waarde van het teruggevonden voertuig

Tips worden ingewacht onder telefoonnummer 085-435255
Na kantoortijd 085-455045. vragen naar de heer Meijer
BUREAU H A. VAN AMEYDE B.V.
Kleine Oord 181
Arnhem

Beloning:
voor degene die inlichtingen of aanwijzingen kan geven
die leiden tot aanhouding van dader(s) en
terugverkrijgen van de navolgende, aan de
Alexanderlaan 2 te Hilversum, gestolen goederen:

Overtoom 231 A. Amsterdam, telef. 020-838989

-

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

2,

wl

~

B«peciafiseerdlm de
verhuur van gestoffeerde en

,

VS" £

pm

f 4500

..MAROGEJA"

VASTGOED: Bussum 02159-

010Rotterdam
Den
Haag 070658810; Halfweg 02907-4042;
Breda 076 224015.
T.h.a. gemeubileerde ETAGE
voor alleenstaande vrouw. evt.
met kind, nationaliteit onbetangrijk. 020-229093Th. 2 kamers in A DAM N,
geen vrije opgang, geen
douche. Eigen toilet, kookgel.hetd. f 400. 020-331960.
FREE HOME b a.: etages, ka
ge
mers en flats, gestoff
meub.. of leeg. Hygteaptein
16903;

4227188;

'

.
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Felicitaties

,
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Van harte gefeliciteerd, mijn
LOT. Groeten, Steffeno.
Lieve „GROTE VERWENNER"
SEBASTIAAN, 1 jaar. gefelici- Bij 40 begint het pas... Van
harte gefeliciteerd. N.D.
teerd! Pappa en Mamma.

.

.

(Korte) mededelingen

Voorschoten
luxe serviceflats

'-

'

all-round
gezel plaatwerker

-

Bij Conf.Centr. A'dam, ca. 400
ca. 150m2kan-

)

Voor een bedrijf dat zich bezig
houdt met het verstrekken van
leningen, zoekt uitzendbureau
ARTO met spoed een ADMINISTRATIEF medew. m/v, die
reken- en taalkundig goed onderlegd is, goed kan typen en
beeldscherm-erv. heeft. Bel
020-237475/229316 of kom
langs N.Z.Voorburgwal 158.

BELEGGINGSPERCELEN t.k.
gevr. in A'dam en omq. Br.
13-33900 bur. bl. A'dam.
Particuliere belegger vraagt t.k.
BELEGGINGSPANDEN in en
om A'dam. Achterstallig onderh. geen bezw. Vlotte afwikkeling. 020-252782.

mtoor.
2 magazijn
Ook bel.

+

voor huur, inl.
FLORIS HAMPE B.V. 020767889 telex 18118.
CORRECTIES en/of vervalorders worden onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

.

Voor 2 van haar cliënten is uitzendbureau ARTO met spoed
op zoek naar: MEAO-ERS B/E
m/v, leeftijd ca. 25 jaar. Wil je
meer weten, bel dan nu 020237475/229316 of kom langs
N.Z. Voorburgwal 158, A'dam.
ADM. MEDEW. met PD, voor
deb.reclamaties. Bel B&S Uitzendbureau. 020-444949.

Onroerend goed te koop gevraagd

-

personeel gevraagd

-

*

-

-
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(TELEFOONIAFIUISTERVER 7
kukKER: een apparaatje dat 1u
waarschuwt indien uw telefoorn
_

en/of
kantoorruimte enzt.
<vordt afgeluisterd. Mini- ern
richtmicrofoons (horen op aff
stand tot ca. 800 m). Systeïhet volautom. vastt1,160 vo
le99en van binnenk. en uit 1
>anöe «etefoon en ruimtege3
sprekken, ook tijdens afwezig
heid (PTToek. oa. nr. VTCD
Supergevoelige geluids
gestu|irt je a ngspeelrecorder<
ssetle "'
k ?
uu
°'

'

*

7413 J

s

|
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i

-

'

°°

"

diplomatenkoffe
opname var

*

een

De jogginggigant van Nederland

H. Pi/pers lm- en Export 8.V., 02963 3931
[J[
uw besprekingen enz. Iden
microrecorders met penmtcro
fooo. Telefonische spraakverf
steekzak en koordje, gebr. kraag, sjaal
vormers tegen meeluisterer[f
pok) en vlindermodel, knoop, kinder. Ook herenslips
(ook VOOf autotelefoon. PTT
AMSTELDIJK-NOORD 40. OUDERKERK A/D AMSTEL
Telefonisch»
toegestaan).
stemveranderaars (maakt var
eer:
een
mannenstem
vrouwenstem en andersom)
ideaal indien u wordt lastigge
laarmarkten. Inl. 02505-1426.
SATELIETANTENNES M795. vallen of vreest afgeluisterd t<
m poloswesters en -pakken, alsmede modieuze sweaters
Met motordrive, f 2595. Ook «wden. werkt akoestisch ldu:fJS
in Amerikaanse kwaliteit. Ook kinder polosweatshirts
Mmi-ver
PTT-toegestaan).
voor plaatsing in Spanje.
keersradar detector ter groott<te
Otan-tech. 02159-31154.
.
v.e. pakje sigaretten voor (tee)
i
ROLEX en Cart«r, Ebel Ferran
rijders. Nachtkijkers. An
Horecatransacties
etc. Telefoon 06-52108075.
AutoJ
tl kidnapapparatuur.
Plastic DRAAGTASSEN. On- volgsystemen.
Elektronisch»
Zandvoort. Hotel met 20 bed
bedrukt of bedrukt met naam, zelfverdediging (voor portiers T o.a. houten CAFE BAR me! den,
voldoet aan alle vei hg
grote
luifel,
krukverlichting,
elke maat en kleur. Scherpe geldlopers,
vrouwen enz.)l' ken,
heidseisen, aparte bar/restau
na
13.00
Inl.
etc.
T.e.a.b.
prijs. Bel 043-254737*.
n
ei
Discrete alarmapparatuur
rant. Vr pr. f 75.000. Huu
uur 020 621206.
Te koop PLAYMOBIL. per stuk nog veel meer moeilijk verkrijga
f2
EYAERI
bare elektr. surveillance- ei;n T.k. A'dam Centr zr. bekend
f 2 95. Telef. 01155-1750
03407 3691/3692.
°9'
SPEperl.
Spaans
kuntonz.
te
en
controlesystemen. U
.nger.
Goedkoopste cash-carry voor
Utrecht C, zeer goedloperx
a CIALITEITENRESTAURANT,
HORECAMEUBILAIR. koeling, "nteressante en spannende ca
café, gel. nabij de grot»
omzet,
huur
3bruin
inkl.
a.
zr.
hoge
ld
b„
glaswerk, afzuigkappen, bakHuu
k.won. f 3000 p.m. Koopsom studentensociëteiten.
a
wanden, pannen, bestek enz.
en tnv. f 275.000. f 1300 p.m. Vr.pr. f 140.000
goodw.
4,
Nieuw en gebruikt. Kok en
KX» AW Amsterdam Vooat Ged. fin. mog. Fuma 8.V., Hoge financiering mogel. Info
Bonnewits. 010-4661111.
en bestellingen kunt u bel >1- Joh. Huizingalaan 80, A'dam, BEYAERT 0.g.. 03407 3691.
———r—ml.
MODEKLEUREN polo s (65/35 ten;
(ook
020-220932
's 020-140866.
ALKMAAR-CENTRUM, café
100%),
USA-sweaters, avonds). Wij leveren aan parti
of
HORECA MEUBILAIR, Zuid- biliart op de beste lokatie. Be
schipperstruien,
cu|jeren en bedrijven. Alle aan einde 9A, Volenciam. Telefoon drijf met veel mogelijkheden ei
den. Goedkoop 02977-26565. vragen worden vertrouwelijl jk
goede omzet. Huur f 2501
02993-68018.
Niewe rage in LEER, Dankers behandeld.
GOEDKOPER kan het niet: pn \ Overname inventaris ei
Ledermode heeft het weer! 20 T k partj j mooie INRUILFIETr- vaatwassers,
koelvitrines, goodwill t.e.a.b. Westerbos
nieuwe modellen truien m. SEN Geen kinderfietsen. Tebtelef' 02513
shoarmagrills, div. horeca-ap- "o'eca
leer, v.a. f 27,50. Tevens zoe- tef 03429-3624.
140bl.
paratuur, nieuw en gebruikt.
, ,
ken wij nieuwe verkooppunten
Bel even, of kom langs in onze T.k. A'dam. dir. omg. Stoper.
in Nederland en België. Telef. C-T-H. 070-947523. Polos, i4 showroom.
8.H.C., Meeuwen- op gracht, smaakvol inger
a
95
air
s
n9S
12 W- v ' ',
04920-22923/41344.
BAR/BISTRO. Huur f 110
102,
laan
Amsterdam-Noord.
jk
pakken Tnobal poplin, nu ooi
T.k. STEREO-TORENS compl. yitntsbaar, v.a. f 45. Jacks, 2 020-365665.
P™. Omzet ! 300.000 p.|r
Koops ? m f
met cass., versterker, radio,
f !n
y.a.
De
e
29,50.
,
nieuwi
r
f
3?, 00?
RESTAURANT, 110 zitpl. te
F ma ® V
pick-up
boxen Dw. model- ZOMERCOLLECTIE is bekendd. Valkenburg Z.-Limb., A-lokaA dam,
len. Telef. 030-314158/312381.
80, A
020-140866
32 sing., f 4,95. Excl:l tie, uniek fraai ingericht bedrijf
NIEUW!!! Leren jacks, vanaf Canadese joggingp»kken, (me et met zeer moderne keuken. ZOEKT u een horecabedrijf kijl
opgezettite Zeer lage overname voor de dan naar onze advetenties a
met
f 45. Leren truien, jeans jacks L.C.-steek),
vanaf f 55. Ook 2e-hands kle- steekzakken, uniek in Nederir- snelle beslisser. Inl.: makelaar De Telegraaf van woensda*
ding, uit de 50/60-er jaren. Te- land.
R.G. van Craaikamp Horeca, a.s. Kuiper, Kempering 75
A'dam. 020-900767.
lef. 078-312807.
onbee- Zeist, telef. 03404-18600.
AANSTEKERAKTIE:
Voor u bedrukt met uw ontw.: drukt f 0,47. Bedrukt v.a. 30X) T.k. A'dam, Jordaan, aan T.k. A'dam, omg. Artis, zr
T-shirts, sweaters, paraplu's, st. f 0.57. Imex, 020-182832.
doorg. weg gel., schitt. en zr. goedlop. en fraai inger. HO
STICKERS, katoenen tassen. PANASONIC-Sanyo telef.cenn- compl. inger. RESTAURANT- TEL-GARNI, 21 kam., goedi
Emco, Leiden. 071-126810.
trales, telef .beantw., nummer■r- BEDRIJF. Opp. 240 m J Omzet omzet. Koopsom bedrijf me
CALCULATORS,
etui,
kiezers.
TRS 8.V., 020-8805122. t 600.000 p.jr. Huur f 3000 pand. f 1.000.000 k.k. Ruim»
T.k.
in
Koopsom f 395.000. fin. mog. Fuma 8.V., Joh
4,95. Telef. 01155-1750.
opvouwbar p.m.
Ferrari's
T.k.
Ged.
fin.
mog. Fuma 8.V., Huizingalaan 80, A'dam, 020
Aparte GEVELLETTERS op ZONNEBRIL, in etui, f 3,955
Joh. Huizingalaan 80, A'dam, 140866.
maat in hout, metaal of p.v.c. Telef. 01155-1750.
020-140866.
Inkoop en verkoop van all<
Vr folder, Joeb-Jab
SCHILDERIJEN, mooie, 13
HORECA-APPARATUUR. W
zeer
onderhouden
T.k.
goed
delft. Zaanstad, 02987-3826.
|
18 met brede ljst 10 stuk<s
Mulder, Zuiderweg 50-51
met
achtermassief
eiken
BAR
Te koop partij nieuwe EURO- f 175. 040-537150, Veldhoven
Zuidoostbeemster.
Telef
PALLETS. Telef. 073-218816. Bedrijf kopen of verkopenn - wandbuffet en verlichting. 02990-26999.
Lengte 4.15 m, diepte 2.10 m.
KNIP UIT! Gratis bij 1000 bal- Vraag gratis GIDS bij de LBi Inl. 05207-5112.
T.h. in Enschede CASINO incl
points a f 0,52 2 nw. fietsen of Kantoren,
04494-45925
o
inventaris. Telef. 053-318301
video bij 2000 stuks a f 0,85 Dl3-333979 of 01184-782000 ' BURO INTERLANDEN, bel
033-637681 voor aan- of ver- tussen 18-21 uur.
kado. 6000 relatiegesch. v.a. Voorheen Hevits partners.
T.k., A'dam-nw. West, compl
'
0,04, ballonnen v.a. f 0,17, BALLPOINTS m. tekst. Geei koop van horecabedrijven.
inger. COFFEE
aanstekers v.a. f 0,49 enz. met =adeaus> die betaalt u zeilf Centrum BEVERWIJK, cafébe- en gezell.
er:
drijf met mooie privé-woning. SHOP, omzet f 110.000 p.jr
ekst'
P®"' Lage prijzen. 033 723201.
Vraagpr. voor het geheel incl. Huur f 740 p.m. Koopson
Bo 2278 Utrecht, 030-518736.
SPUKERBROEKEN
f 12>550 onr. goed, f 172.000 k.k. Evt. f 55.000. Ged. fin. mog. Furrv
HH. MARKTHANDELAREN en (alle maten: stone, bleek, blacclc inventaris t.k. en pand t.h. 8.V., Joh. Huizingalaan 80
winkeliers, wij hebben nog veel denim, recht, wijd of strak] Westerbos-Horeca
Uitgeest, A'dam, 020-140866.
handel zitten. O.a. restanten f 8,50 restanten!! 02977-2656 telef. 02513-10197 of 14061.
Te koop aangeboden in een
Jacks, damestruien en -blou- KINDER/kleutermtn. spijkeiir
T.k. A'dam, omg. Concertge- trum AMERSFOORT: gunst»
ses, stretch skibroeken, body- broeken,
jacks en USA-swea bouw, compl. en zr. sfeervol gelegen
snackbar/shoarma
warmers, herenpantalons, wol- ters
Goedkoop!! 02977-26565ïi inger. buitenlands specialitei- zaak.
Telef. 02155-22843
len colberts, sweaters, gewatOmzet b.g.g. 10105. Zonder contan
ten RESTAURANT.
teerde spijkerjacks en -jassen,
rSIIGtS
inkl.
Huur,
200.000
bov. ten onnodig te reflecteren.
f
p.jr.
lanqe oversized polo's met lan- T
.
n_ de zaak gel. ruime 3-k.won.,
T.k. A'dam, omg. Nieuw
>r- f 2600
p.m.
Koopsom markt, zr. goedlop. CAFEBE
jacks, kinderpyjama s bad- Vermeer _ Veenestr
Bun n- f 150.000. Ged. fin. mog. DRIJF, dagzaak, huur f 200(
go d '. effen
schoten.
Telef.
03499-83503.
Fuma 8.V., Joh. Huizingalaan p.m., evt. won. aanw. Omze
cadeaurestanten porseleinen
f 250.000
p.jr.
Koopson
artikelen, speelgoed en nog AMSTERDAM-ZUID. T.k. klei }i- 80, A'dam, 020-140866.
heel veel meer. De prijzen zul- ne privé-club, f 40.000. Telee- Omg. 't Gooi, croissanterie f 125.000. Ged. fin. mog
len u meevallen. Beukeboom toon 020-123600.
met uitgebreide inventaris, zeer Fuma 8.V., Joh. Huizingalaar
Partijenhandel, Molenweg 10, Gevr. maal-, meng- en ZEEFF- luxe bedrijf met hoge omzet. 80, A'dam, 020-140866.
Eemnes (bij Hilversum). Telef. MACHINES, weegapparatuurir. Huur f 3000 p.m. Prijs n.o.t.k. Advies- en bemiddel.bureai
02153-11850. ledere dag open ook complete fabrieksinventaa Info: BEYAERT 0.g., 03407- voo r de horeca. HORECAID
en geen verkoop aan particu- ris. Grameko 8.V., Zaandamn, 3691/3692.
telef. 05704-2447. b.g.g. 2856.
075-160565.
lieren,
Schiedam, in wandelpassage, T.k. A'dam-Oost, in volks
T.k. 2e-hands TELEFOON- Te koop SPIJKERJACKS meet croissanterie, met stijgende buurt, keurig inger. KOFFIE
BEANTWOORDERS,
f 80, leer, rechtstreeks van atelierir. omzet. Mooi bedrijf. Zeer ge- HUIS. Omzet f 130.000 p.jr
nieuw v.a. f 625. 020-952131. Telef. 010-4777863.
schikt voor aktief echtpaar. Koopsom bedrijf met panc
Vr.pr. f 150.000 k.k. Ged. fin. mog
HeT.k.a. kinderetalage POPPEN Huur f 3000 p.m.
ZAAK kopen of verkopen?
8.V., 076- Firma Verboom etal. fig. Telef,f' f 130.000. Info: BEYAERT Fuma 8.V., Joh. Huizingalaar
Holding
vits
0.g., 03407-3691/3692.
80, A'dam, 020-140866.
710877*.
020-140696/842331.

joggingpakken v.a. f 19
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voorjaarskle uren

Intermaglia 8.V., 03413-2119
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Prijzen v.a. f 2001,15 inclusief
warme maaltijd, c.v. enz.
Voor 2 personen wordt deze prijs met
f 170 per maand verhoogd

Bezichtiging woensdags

'
'

Arie Kil

///.

TELEFOONCENTRALES.

doorkiezen■s
beantwoorders.
enz. Alles rond de tejeioopï.
Firma Tete 2000, 010 4387683.
Welke serieuze ZAKENMAfv N
wit financieel deelnemen in ex
clusieve club op boog niveaui.
Telef. 055660425

°'

2-kamerappartementen
geen leeftijdsgrens

i

,

'

_

van 14.00-16.00 uur in het gebouw aan de
Rossinidreef 1 of na telef. afspr.
INFORMATIE: B.V. UMACO, 035-855982
Kam. Onnesweg 227, 1223 JG Hilversum
bij geen gehoor (tijdens de kantooruren) 02159-46321
en tijdens de bezichtigingsuren 01717-4760
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Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd
.
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HOMEFINDERS INTERNATIONAL heeft zeer dringend behoefte aan gestoff. en gemeub. woningen in A'dam en
directe omgeving. Prijzen v.a.
ca.
f 1000. Aanb.: 020-

622352/797956/739529.

—

~

—

.

Boone Vastgoed vraagt met
spoed voor haar veelal internationale cliëntenkring, diverse
appartementen, woningen en
villa's in de omgeving Utrecht
en het Gooi. Door specialisatie,
deskundige en vlotte afhandeling gegarandeerd. Aanbieding
aan BOONE VASTGOED, telef. 03465-66373.
„VASTGOED NEDERLAND",
-02290-42296, vr. huizen, villa's,
bung. en flats in 't Gooi, Veluwe, Zeist e.0., A'foort e.0.,
H'lem e.0., tot f 3000 p.m.
Wetensch. onderzoeker zkt.
etage tot f 1500 in A'dam.
mmcï fl?ft
of 47*3033
020-276390 of
473039.
RUIMTE gevr. voor prive-huis
of besloten club. Br. 17-34313
bur. bl. A'dam.
Amerikaan zoekt woonr. te
A'dam. APARTMENT SERVICES. 020-622975/761285.
Verlofganger zoekt woonr. te
A dam. APARTMENT SERVICES, 020-622975/761285.
Help! 2 stud. zoeken WANHOPIG woonr. te A'dam tot f 650
incl. 020-716345 na 18 uur.
Net stel zkt. et. te A'dam.
Overn. geen bezw. APARTM.
SERV., 020-761285/622975.
Jong studerend STEL vr.
woonr. in A'dam. Hr. max.
500. 020-265913.

Betaalbare kamer(s) vrij? Bel
het SIKH een ntët-commerEÜÜ kamerfcuro. 020-262090.
Wij vragen voor door ons seneus geselecteerde huurders:
gemeubileerde fiats, huizen,
b
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Uw belastingformulier

Zeecontainers
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In het gebouw „ROSSINI"
zijn beschikbaar gekomen enkele

gevraagd

„

.

-

Er is begin januari 1987 aan bovengenoemde belanghebbende
Divers personeel
een brief gestuurd op het bij de Dienst van het Marktwezen beadres
om
te
zenden
dat
aan
een
aantal
bewijsmateriaal in
kende
Wij vragen een jonge JOUR- Hoge VERDIENSTEN!!!!! Per
publiekrechtelijke verplichtingen is voldaan.
NALISTIE), met ervaring om direct gevraagd enkele huisgedurende 38 uur per week aan-huis verkopers/sters, voor
om
a.s.
schrifteVan degene die
welke reden ook vóór 1 maart
te vullen. Ge- de verkoop van olieverfschildelijk niet hebben gereageerd, zal de Verklaring van Erkend onze tijdschriften
rijen aan particulieren. Bel voor
Straathandelaar worden ingetrokken met alle daaraan verbon- gadigden in bezit van auto en
met mode genieten de info dagelijks van 10-12 uur
ervaring
den consequenties
voorkeur. Wonende Amster- 020-645515.
dam of directe omgeving. Bel SPOEDCURSUS
autorij-inBURGEMEESTER EN WETHOUDERS
SSH,
telefoon 020-465075.
structeur, minimaal middelb.
VAN AMSTERDAM
van dezen
Wij vragen voor het A'dams opl-, evt. gratis. 020-192401.
De directeur van de dienst
Politie-sportblad een ervaren Gevraagd met spoed (m/v)
van het marktwezen
telef. ADVERTENTIEVERKO- RIJ-INSTRUCTEURS in AmPER m/v. Inl. 020-464499.
sterdam, voor de dag, avond
Tempo
Team zoekt voor haar en zaterdag. Telef. 020-143014.
uitgaan
Gezellig
relaties halfwas en volslagen Fermie Schoonmakers B.V.
Maak je dik'! FORTISSIMO or- Documentatie over gerubri- GLAZENWASSERS. Ervaring zoekt part-time SCHOONMAganiseert kledingmarkt, 2 mo- ceerd adverteren en/of een ta- gewenst. Bent u geïnteres- KERS m/v, ook invaldiensten
deshows, swingfeest en de rievenboekje? Gewoon even seerd, neem dan kontakt op beschikbaar. Er zijn thans modag van je leven! 28 februari, uw Speurderadviseuse bellen! rnet: Tempo Team, Rokin 118, gelijkheden gedurende de ochTelefoon 020-805805.
telef. 020-268036.
Reserveer: 020-235424.
tend- en avonduren. Bent u
Tempo Opleidingen, opleiding woonachtig in A'dam en heeft
Aanbod van personeel
voor RU-INSTRUCTEUR f 900 u er echt zin in? Belt u dan:
Mondeling 020-111241 en geeft u zich op
(schriftelijk).
BOEKHOUDER op free-lance GERUBRICEERDE advertenties f 3000. CCVB-chauffeursoplei- bij Fermie Schoonmakers 8.V.,
Burg. Röellstr. 40, 1064 BP
basis, per uur/dag/week of kunt u telefonisch opgeven van ding v.a. f 150. 070-458215.
jaar, full- of part-time. Telef. 's morgens 8.30 uur tot 's RU-INSTRUCTEUR
worden. A'dam. Bereikb. met bus 19.
020-380960.
avonds 21 uur! Bel 020-805805. Maar dan een hele goede. De Uitzendburo
Werkkontakt
HEFTRUCKCHAUFVRM leidt u daarvoor op. lede- zoekt
re ma.avond voorlichting, aan- FEUR tot 21 jr. voor lange peingevuld vanaf f 40
vang 19.30 op de L. v. Meer- riode in Haarlem. Bel 023dervoort 156A, Den Haag. 324420 of 020-184691.
Voor inl. bellen van 9-19 uur
070-804849. Zaterdagcursus.
AanEen Uitzendburo heeft div. Oldenbarneveldtplein 1-hs (hoek Nassaukade 70!
Koerïersbedrijf zoekt free-lance rekt werk voor PRODUKTIETelef. 020-827910
KOERIERS m/v i.b.v. eigen MEDEWERKERS. Bel of kom
auto en bromfietskoeriers m/v. langs: Hoeufftstraat 10, Haartem telef. 023-274ftVi
Commercieel en administratief
Telefoon 020-827877.
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VASTGOED, Bussum 02159-

.

.
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010169Q3;
Rot terdam
4227188; Den Haag 0705588IO; Halfweg 02907-4042;
Breda, 076-224015.
SPOED! Etage voor vader en
dochter, in A'dam-Centrum of
oud-Zuid. 08348-2063, na 16 u.
VERHUURDERS, heeft u leuke
woonruimte? Wij hebben leuke
huurders. Géén kosten voor u!
Freehome 020-732999/732907.
Keur. j.man vr. kam., kookg e liefst vrije opg. tot f 350.

.

—

—

ï
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Documentatie over gerubriceerd adverteren en/of een tarievenboekje? Gewoon even
uw Speurderadviseuse bellen!
Telefoon 020-805805.
z—n
JOKE, een schitterende
kleuren tv . voor een belachelijk
iage prijs gekocht i.d. Javastr.
52. Ze hebben er nog meer.
,
o<tfcir%Al
ConcertSPANDAU-BALLET.
LOTUS-CATERINGSERVICE
p Tele
te
07
het adres voor uw autoreclame
Slaat 7 dagen per week voor u
vraagt voor haar autoschade-afdeling (m/v)
klaar. Bel vanaf 16.00 uur 020- 140171.
242614 of 239537. Chin.-lnd. Snel AFSLANKEN met blijautoplaatwerker
Rest. Lotus, Binnen Bantam- vend resultaat! Bel nu: 020626090/647600, tot 19.00 uur.
merstr. 7, A'dam-Centrum.
KENNISGEVING AAN ALLE VASTEPLAATSHOUDERS
Wij denken aan iemand met goede contactuele eigenschappen,
VOORKEURSKAARTHOUDERS EN SOLLICITANTEN VAN
die met klanten en experts om kan gaan. Inl. en soll.: OosteinDE ALBERT CUYPMARKT
derweg 277A, 1432 AV Aalsmeer, 02977 25637 of 02979 85337.

f

Voor F. van P. Heb je tijd en
rin woensdagavond? Zou leuk
ajn OUI
n—r
rr
NIEUWE
collectie
thermo
schaats- en fietsked.ng, 0.a.:
Termit, Puma, Ultima. Agu,
Castelli enz. Speciale prijzen.
Firma Lohman. De Clercqstr.
70-76, A-dam. 020 183906.
r
Thuis
Oosters
dineren.
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AMSTEL, 020-921002.

rqse ROOM RENTALS zoekt
dringend voor haar geselect.
huurders kamers, app. en huizen, gestoff. of gemeub., in
A'dam en omgev. 020-718540.

1

020- Wegens stopzetting aktivitetMARMER-INFOLIJN:
ten: HERZKUCHEN kasten en
Amsterdamse
Marmer
-944430,
Centrale. Oanzigerkade 18

n

i

BuS^H!512

•

Inlichtinaen: 010-4670755

*

-
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Woningbouwvereniging
Eigen Haard

*

_

Tel uit je WINST: poto's 35 65.
zeer moo., m 7 kleuren. 110 60
incl.. b.) 500 stuks f 10 incl
Joggingpakken bedrukt met
He-man, Donald Duck en M»ckey Mouse, f 12 mcl. Dames27, 020-732999/732907.
The widest selection in decora of herentruien, ook met leer,
«ed and fumished flats, houses v.a. f 20. Vesten, rokken,
and bungalows. „MAROGE- sweaters, bedrukt of
drukt enz. V.d. Bosch Mode,
*£,EN £ Y
.
>£"
Prins Willem Alexanderstr. 20,
Waarder, 03487 1
5??Z]§?
esesio, U
H atfweg, 02907-4042; 5-talige TELEXSERVICE, ook
Breda. 076-224015.
met
telefoonbeanrw.
uw
KAMERS met vr. opg. in naam. May-Oay. 02521-19137.
A'dam, v.a. f 375 p.m. Horst HH. handelaren, marktkooplieHous. Serv. 020-273604.
den. Wij hebben mooie excl.
BEEKBERGEN. Finse bunga LENTEKLEDING Alles is met
loyy t.h.a., voor permanente leer verwerkt. 020-249057.
rcnnnfr.iTn.l rebewoning of vakantieverblijf. 3 rn
TELEFOONCENTRALES,
van
sl.k., grote woonkam., gelijn met 4 tst tot 16 li|nen
keuken,
scheiden
douche.
Uniek gel. In bosrijke omgev. doorkiezers, Mantw teletax.
1000 m* grond. Telef. 05766- Fa. Schans, 020-974531.
2707, na 19 uur 08383 7420.
KOFFIE APPARATEN r.v.s. 2
T.h. 2-kamerwon. f 225 p.m. x 10 Itr., 2x5 ttr., 2x3 ttr.,
Verpl. broodsnijmachine, klutsmachiVENSERP.-A'dam.
overn. inb. f 4000. Br. 16- ne. Lava-grill, ijsblokjesmachi34260 bur. bl. A'dam.
ne, frituuroven, afwasmachine,
4baks r.v.s. spoeleiland, 9pans bain-marie. 03410-23208.
DE MARKTAGENDA. Info
over
2000 braderieën en

Gevr
Sedipl. TANDARTSv/i-s
IntPrim
Vld HUKrim
ASSISTENTE m/v, tot 21 jaar,
pe f 1-4 '87 n gemengde prakUit7PnrihlirO
UIIXCI lUUUIU
tijk. voor 5 dagen p.w. Schrift.
81. A'dam,
HET GEDIPLOMEERDE WERK soll.: P.J. Meyer, tandarts. De Beethovenstr.
020-622352/797956/739529.
IN DE GEZONDHEIDSZORG
Lairessestr. 6', 1071 NZ A'dam.
Gemeub. 3k.et. te A'dam,
f 850. APARTMENT SERVIWij hebben werk voor m/v
Musici en
CES. 020-791110/761285.
verpleegk. a, b en z
A'dam-C,
artiesten
gemeub./gestoff.
ook met aantekening
STUDIO, c.v., toil., ligb.,
HBO/MBO-V'ers
The Maxell MUSICSHOW. t 800 p.m. all in. 02a240813.
VERPLEEGHULPEN
excl. op cassette en CD voor
met min. 1 jaar erv.
discoshows/geluidsversterk./
BEJAARDENVERZ.
evenementen. 02152-53455.
ZIEKENVERZORGENDEN
Talentenjacht. Anthony Thea
DOKTERSASSISTENTEN
TE HUUR VOOR LEDEN:
ter de strijd om het LEVENSO.K. ASSISTENTEN
welke voldoen aan de Regeling Woningtoewijzing van de
LIED, 27, 28 febr., 6, 7 en 8
Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting
APOTHEKERSASS.
maart. Telef. 020-224793.
ANALISTEN
SOUNDMIX-VOICE-KILLER MARNIXKADE (Centrum) 3e verd., 1 kam
-(
208.85
~.
a stem uit plaat, cassette (vrije vestiging).
Diensten m overleg dag. nacht haalt
03418
52320.
Telefoon
en weekend, voor kortere of
TE HUUR VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN:
langere tijd.
Bel of kom langs voor info:
Reageren op een advertentie
onder BRIEFNUMMER? Zend LAURIERHOF (Jordaan) 3e verd., 2 kam
...f 515,15
A'DAM. de Clerqstraat 33
telef. 020-124724
uw brief dan aan: Dagblad De (vrije vestiging) (kand. met de hoogste leeftijd genieten de
A'DAM, Ceintuurbaan 318
Telegraaf/De Courant Nieuws voorkeur, ongeacht het eventuele rangnummer) ind. C.V. &
van de Dag, Postbus 376, 1000 servicekosten.
telef. 020-648211
/
194,70
Voor vakatures buiten de regio EB Amsterdam. Vergeet vooral J. v. WEESENBEKESTRAAT (Geuzenv.) Ie verd
zullen wij u graag verwijzen
niet in de linkerbovenhoek van 2-kam. (boven 60 jaar).
naar één van
de envelop het briefnummer te
BEZICHTIGING UITSLUITEND NA OPROEP!!
vermelden!
onze andere filialen.
Inschr. uitsluitend per briefkaart (brieven worden terzijde gelegd), voor elke woning apart onder vermelding van gezinssaTechnisch personeel gevraagd
menstelling en LEEFTIJD. Leden dienen hun lidno. te vermelden. Indien men in het bezit is van een urgentiebewijs, urgen888 Uitzendorganisatie zoeki
per direkt m/v ELEKTROMON- Uitzendburo Werkkontakt zkt. tienr. en datum vermelden. Zenden aan: W.B.V. Eigen Haard,
TEURS en bedradingsmon met spoed PIJPMONTEURS Postbus 80060, 1005 BB Amsterdam. Inschr. dienen vóór
teurs. Voor info kunt u bellen: voor lange periode. Bel: 020- woensdag 25 februari a.s. vóór 12.00 uur binnen te zijn.
020-264737. Of kom langs: 184691.
Prins Hendrikkade 24, A'dam.
-

"
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Div. kam., kook gel., vrije opg.,
v.a. f 300. Erkend AMSTEL
BURO 020 941361
«•ARTMENT SERVICES h«ft
gemeub^/gestott. apparr te
A dam. 020-791110/761285.
3-k.won. Nieuwendijk f 1200
excl. Studio Spui, 90 m f 900
excl. e.a. etages v.a. f 650 in
A'dam. HHS 020-273604.
(Watertuin,
WarLEIDEN
mond). Luxe recreatiebungalow. Telef. 010-4364433.
3-k.app.
voor
HAARLEM.
dame, f 500 inclusief. Rose
Room Rentals, 020-718540.
T.h. gemeub. etage, 3 kamers,
f 650 all in.
A'DAM CENTRUM. 020 239762 na 18 uur.
Gem. 2 KAMER ETAGE te
A'dam C. / 850. Apartment
Services. 020 791110/761285.
Luxe 1 kam.app.. t 450 incl.
A'DAM WATERGRAAFSMEER. Telef. 020-996625.
HOMEFINDERS INTERNATIONAL b a.: Sophialaan. grote
chique gemeub. 2-kam.flat.
f 2000 all-in. Bij Letdseplem:
gemeub. 3-kam.ftat. t 1500.
West: gemeub. 2-kam.flat,
f 1100 all-in. Badhoevedorp:
goed gemeub. 6-kam.huis met
grote tuin. / 2000. Zuid: gemeub. 4-kam.flat, 1 2300 all-in.
E.v.a. aanbiedingen. Prijzen
f 1000 tot f 4000. Inl. vrijbl.:

•

Gouden en platina LP's
1 C.D. speler Philips
1 radio/cassetterecorder Sanyo

i

Directiemakelaar H. Hermans

T.k.a. KOELCELLEN. 4.20 x 3.V. ter overname aangebo- "
-4.20, 1.80 x 2.40. Telef. Jen. NIEUW, ongebruikt, mett
01834-1975.
/rijwaring. Telef. 070-643164.
"
t
SPIJKERJACKS met leer 50 SCHILDERIJENGROOTH. Nw.
(ook kinder- en body builder- xHI. Marconiln. 6, hk. Bosch- h
maten), leren jacks f 45. Jeans Jijk. Eindhoven. 040-432081 ■
met leer t 35! Inl. 02977-26565. XCASION fitnesstoestellen:"
MEJO inkoop, verkoop en in- Talters. dumbbels, banken, ho- h*
mater,■.
Olymp.
richting van HORECA-, slage- ne trainers.
rij- en supermarktinv. Vijver- 8.P., Talmastr. 22, Utrecht.
laan 51, Dordrecht, 078- 330-433933 di./vr.midd.
211132. na 17 uur 078-410141. Voor een perfekte BOEKHOUMARKTZEILEN nodig? Zeilma- DING of hulp bij belastingpro- h
kerij
J.
Hendriks. Telef. blemen belt u 020 380960.
03486-2912.
In één koop 200 KAKIBROE-Z
Bel NU! HH. boetiekhouders, KEN, maten 26 t/m 31, f 2700.
jonge ondernemers, schoolver Telef. 08340-42859.
laters, markthandelaren en bra- wij adviseren u, indien u CONderiestandhouders. Wij helpen TANT geld in uw, aan ons geu op weg. Wij hebben pracht- nchte brief bijsluit. uw brief tee
handel. Wij garanderen min. iaten AANTEKENEN, daar wi|
verdiensten f 1000 tot f 1500 m geval van vermissing mei
netto p.w. met een kleine in- verantwoordelijk zijn.
Kinderjogging è f 10.50 bemogel'jk. 04920-22923/41344. drukt
dlverse SWEATERS c
T.k. occasion KOELCELLEN, voor groot en klein, spi|ker
300 x 150 x 250 cm. 110 x 200 x broeken met stripfiguren, N.H.'•
210 cm. 140 x 170 x 210 cm. Fashton, 03406 63671.
140 x 260 x 210 cm. Vriescel 77—.
Trr~7~r
n
C
Gek
e Weren
'■
D
werkbank 200 cm. Drv.
gekoel f n 013 350078. Karadenizi*
andS el 9en '
'?
.mp /exp. P. Borstr. 3. TilburgL
Splitaircond.
600-ltr.
MID
r OLEX.■ Cartiei
HH
DEN HOLLAND, 01820-29990.
———;
etc., excl. parf. (wereldhand.),
rU
«eg dumpprijzen, 023 312522.
,
2
n
W
AUTOMATENHAL
rn pacht,f
PRINT EXPRESS voor goed en
betaalbaar drukwerk. Telef. Boltini s Pretpark, Oud-Vaike
veen. Naarder», 02159-45356.
020-201470.

1

+

Joh. Vermeerstr. 43, Amsterdam, telef. 020-798882

-

1

of meer groot
Gevraagd MEISJE m/v, tussen
gezette woorden of regels naar wens over 1 of 2 kolom. Prijs per
mm regelhoogte per kolom f 6,32.
TELEFONISTE/bedrijfsleidster '8 en 25 jaar, 6 avonden p.w.,
eetcafé. Tegevraagd in klein privé-huis f°°'
voor enkele dagen per week, e oon 020-832450.
Voor advertenties onder nummer, toeslag t 5.50
goede telefoonstem vereist. Broodje van Kootje zoekt m/v
Bewijsnummers alleen op aanvraag en tegen betaling.
Inl. Laarderweg 7A. Bussum, BUFFETBEDIENDEN, Ift. 18Bovenstaande prijzen zijn exclusief 6% BTW.
02159-33848.
20 jr. Spui 28, 020 225222.
Nette
BUFFETJUFFROUW
Hotel
vraagt MEDEWERKER
en
Speurders
Regelspeurders worden geplaatst in de Combinatie
gevr.,
30 jaar. Café De algemene dienst. Leeftijd 16-17
De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag. Wij kunnen geen
Stern, Utrechtsestr. 18, telef. |aar, Inl. heden van 13-15 uur:
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard
|020-202626.
020-265619.
dan ook, ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of
fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever behoeven door ons niet te worden gecompenseerd. Correcties en of vervalorders worden onder voorbehoud geaccepteerd
en uitgevoerd.
met één

m 2 m.

'

1 1

REGELSPEURDERS: Advertenties

_

m2

■

—

VHS-vid., f 649

.

_

+

gevraagd

gevraagd

i
.

'

Huishoudelijk
..

-

:

vraagt

parterre-casco-app., WEG

DENIM, snow-washed. Paul
Jr. Stoffengroothandel, Kanaalweg 2A, Heemstede, telef.
023290086.
Financiële PROBLEMEN? Dreigend faillissement? Of heeft u
risicodragend kapitaal nodig?
Misschien kunnen wij u helFinancieel-Economisch
pen.
Adviescentrum (F.E.A.C.), telef. 033-19041.
BRUVO B.V. winkel/magazijn-inrichtingen, voor nieuw
èn gebruikt!!! Ten Catestraat
17 te Assen. Inl. 05920-42342.
14 kanaals plus afstandb.!
Bij
Bijouxcenter VERONA: oorT.V.C. 8.V., Marconistr. 18 A
Alkmaar, 072-123535/618238 bellen v.a. 5 ct., armbanden
v.a. 20 ct., schakelkettingen
ROLEX, Cartier, Ebet, Ferrari v.a. f 2,50, koperen broches
etc., voor kleinhandel, ook v.a.
f 2,25, kettingen (pastelpart., v.a. f75. 06 52118033.
tinten), v.a. f 1, tevens grootT.k.a. 50 acryl DEKENS. 180 x ste kollektte luxe bijoux. Cash220 cm, in één koop, f 1000. and-carry groothandel Verona,
Telefoon 01650-45854.
Strevelsweg 104, R'dam-Zuid.
SPORTSCHOENEN: Converse, telef. 010-4851569. Showroom
Nike en Kangaroos. Telef. 6 dgn. p.w. geopend pi. 2
030-312381/314158.
koopavonden, ma. en vr. 9-21
u.; di., wo. en don. 3-18 u.;
OudBOLTINI'S PRETPARK,
Valkeveen, Naarden, in pacht za. 10-15 u.
verkoop van frites, snacks, TELEFOONDOORSCHAKEL(„doorkie02159-45356.
APPARATUUR
zers"). m. afstandsbediening.
ENGELSE L.T.D. is gelijk als
E.A.B. Elektronika
8.V., f 1300 incl. Ned. vert., PTT-toegel.
telef. 03240-14711.
8.V..
020-381838.
inschr. K.v.K. Inl.
Uit faHI. verkregen: SCHERF- HORLOGE-AKTIE: horl. m.
in gesch.verp.,
USMACH., ijsblokjesmach., 1- aansteker
en 2-d. diepvrieskasten. raam- f 14,95. Hort. m. calc. in
f 8.50. Kwarts
airco's, bedrijfskoelkasten en gesch.verp.
gebr. installaties voor gekoeld horl. f 3. Imex. 020-182832.
transport. 010-4182974.
T-SHIRTS. sweaters, caps.
tassen, bedrukt naar uw wens.
HANDELSONDERNEMING
vraagt direkt te koop B.V.'s/ AAS, Dorpstr. 60, Babbench.
N.V.'s, financiële problemen 08364-7741 of 020443201.
geen bezwaar, direkte betaling. T.k. partij KERAMIEK o.a.
Int.: 020 992975/434932.
bloemenmandjes
kaststellen,
JOGGINGPAK- enz., partij onyx telefoons, koTopkwaliteit
KEN: alle kindermaten bedrukt: peren artikelen en fotolijsten.
Donaid Duck, Tom en Jerry en Partij kristallen en porseleinen
Mickey Mouse. Incl. / 15. hanglampen. Alles onder fa
briekspri|zen. 020798519.
010-4671759.
LICHTGEVENDE
kettingen,
ZEECONTAINER,
afm.
T.k.
6.00 x 3.00 m. prijs f 1500. Te- lightsticks, armbanden etc.
voor carnaval. Groen/rood/
lef. 08364 7741/7182.
blauw, t 195 per 100 aU-in.
100, a Impexa. 076-612150.
HANDDOEKEN, 50
f 3.50 p.st. ass. Badlakens. 70 WINKELIERS' richt zetf uw
x 140. è 7,50 p.st. ass. Thee- winkel
in met het bekende
doeken, f 2 p.st. Proefpakket- klem buis syst. v. Vitrine-Art,
ten v.a. f 150 excl. BTW en R'dam. De grootste en goedk.
verz.k, 08340-42859.
van Ned. Vraag doe. of bez.
showroom:
Overschieseweg
10. R'dam, 010 4158400
T.k. Ptywood 6 en 12 mtr. Piet
ISOLATIEPANELEN
Schouten Containers. 01720- T.k.a.
PU.,
voor vele
geschuimd,
73226.
34031. b g g.
doeleinden
b.v.
geschikt,
Ter overname gevraagd LEGE koel vriescellen, loodsen enz.
BV. of N.V., beslist geen Telef. 01834 1975.
schulden Tetef. 045711398
Wilt u wel een zakenadres m
ÜMÏTED COMPAN'ES (Engel Amsterdam, maar geen (duur)
se b.v.'s». f 1500. Tetef. 070 kantoor' PRIVATE
POST
451912.
BOXES: een vast adres waar
IMPORTEUR ruimt op'! Sp*i uw post afgehandeld en evenkerbroeken t 8,50. Spi|keriacks tueel
doorgestuurd wordt.
f 17,50 (ook met leer). Leren Vraag folder aan bt| Pnvate
iacks t 45. Leren truien t 3,50 Bo« Center. Antwoordnummer
etc. Handel" 1 02977 26565
7703. 1000 RA Amsterdam.
OORBELLEN, v.a. f 0.05. Sa Telef 020224373
fan oorbellen, f 2.50. Broches, TELEFOONBEANTWOOR
f 1.50. Houten kettingen, DERS te koop, aut. nummer/ 5.95.
Monsterpakket, f 150 kiezers en alarmmelders fa.
Bikxj Centrum Holland, telef. A. Hazetzet, telef. 020433638
01652 7503.
of 079 315800.
Nieuwe
ONDERNEMING? BOLTINI'S PRETPARK. Oud
Meteen goed beginnen met de Valkeveen, Naaiden, t.k. IC
administratie voorkomt latere alum.
waterfietsen. vr pr.
extra kosten. Vraag eerst vri}- f 650 p.st 20 m hoge uitkijktobli)vend inlichtingen bij Adfis ren (5 delen, afkomst, var
Rijkswaterstaat). 02159 45356.
cass. telef. 020-75.12.22.
!

lÜOO£B

T.k. op eigen grond, HOOFD176, huren f 22.300.
aan tuinzijde, met tuin en 1 ka- Winkel en 5-kamerwoning,
mer aan de gracht. Tot. 150 m leeg te aanvaard. Kooppr.
pl. zeer groot souterrain van {_ 115.000 k.k. 020-258294.
100 m». Vr.pr. f 280.000 k.k. BELEGGING:
Vechtstraat,
Inl. De Graaf, makelaars van A'dam. Huur f 11.300 p.j.
goeden huize, 020-627140.
Vraagprijs f 57.500. Inl. 020BONAIRESTR. (bij Suriname- 717564. na 20.00 uur.
plein), ruim 2-k.app., gereno- ANLOO. Roy. nieuwbouw sete huur aangeboden/gevraagd
veerd en gestoffeerd (BEL-eta- mi-bung., souterrain en ruime
ge). Vrije vest., koopsom garage, op 1400
,
.
2 eigen SYSTEEMPLAFONDS en verkant.units v.a. 20
f 59.500 k.k. 100% hypotheek grond. 05905-5087, 05986 680. lichting:
Bouwmontage
'■
f 370 p.m. i\«ai\cwa»v«juiMi>iicuwva
mog., aflossing
Noord-Assen. Snelle levering f ec /secr. service, telex, fax,;■
«aSKENS WOON NIEUWS
020 992975/434<n?
Inl u/u
Utrecht
030
P- m daarjn stagn f|ats en woonhui en montage, v.a. f25 per
v-®321563, R dam, 010-4768936,
'
Herenhuizen,
dameshuizen, zen te koop in Diemen, Dui- gemonteerd. 05920-45826.
° en Haag 070-451912.
hoe u het ook noemt. HOEK- vendrecht, Amsterdam-Zuid- Aang. nabij LEIDSESTRAAT,
STRA Et VAN ECK 8.V., oost en Watergraafsmeer. Vrije ca. 357 m* showroom/kanmak./tax. o.g. biedt u veel vestiging. Vraagt vrijblijvend toorruimte, v.v. c.v., verlich- SPOED! met overname, 2 wtnkeus in koopwoningen boven onze woningkrant. Mak. o.g. ting etc. f 36.000 p.j. Telef. kels Al stand. A'dam-C. Telef.•
02291-1679.
„het IJ". Monnickendam, C.G. Kaskens 8.V., Hartveld- 020-767868.
■
-02995-4051*. Zat. geop. tot seweg 37, Diemen. Telef. 020903717.
17.00 u.
Zaken en transacties

KEIZERSGRACHT, nabij Leid

sestraat,

I

Amsirf<Sam'

Brood- en banketbakkerij Deen
verkoopster.
nette
FULL-TIME. 020 170109.
Enkele categorieen woiden alleen geplaatst tegen contante Met spoed
gevraagd handige
betaling of betaling via:
JONGEMAN voor de verkoop
van doe-het-zelf artikelen ijzerwaren en gereedschappen, die
Postgiro 133 90 00
Bank H B U. Amsterdam, rek nr. 62.55 55 457.
tevens op onze afdeling zonAmro Bank Amsterdam, rek.nr. 41 11.73 103.
weringen ingezet kan worden.
HEKO-Doecentrum, Jan Toor
Speurders en Regelspeurders kunnen telefonisch worden opgegeven van maandag t/m vrijdag tussen 8 30-21.00 uur. Teksten 135617. Ook s-avonds.
die vóór 13.00 uur in ons bezit zijn kunnen in het algemeen de Gevr. in groente- en fruitzaak:
daaropvolgende dag reeds worden geplaatst. Advertenties voor nette VERKOPERS(STERS),
de Woonkrant, de Vaarkrant en de Reiskrant dienen uiterlijk in -17-21 iaat. 5 dgn. per week.
ons bezit te zijn: woensdag Woonkrant: dinsdag vóór 13.00 uur; Aanm.: Gebr. Klein, Burg. de
zaterdag Vaarkrant: woensdag vóór 16.00 uur; zaterdag Reis- Vlugttaan 45, 020-130376. Tuskrant donderdag voor 15 00 uur. Voor deze uitgaven gelden sen Meer 199. 020-192821.
andere tarieven.

>

Onderhoud en reparaties

Onroerend goed te koop aangeboden

,

Winkelpersoneel gevraagd

TELEFOON 020-805.805
PosttKis J/6

HH. handelaren en marktkooplieden. Wij hebben regelmatig
m restpartijen leren kleding, o.a.
Koel-vries-airco-installatie de TIMMER-, schilder-, stuka- i- leren kostuums, t 125. Lerer
fect?
IK-TECHNIEK doorswerk, verbouwingen, re jacks, f 75. Leren broeken,
Bel
01849-1677. Landelijk service novatie. vakwerk. Redelijke e f 75. Leren rokken, 1 55. Leren
prijs. 020-261492/141821.
truien, T-shirts en body-warnet 24 uur paraat.
mers,
f 15. Lange leren jassen,
Problemen
met
tekst?
Onze
Fa. Welling: SCHILDERWERK,
f 100. Spijkerbroeken, f 10,
witten, behangen en sierpleis- SPEURDERADVISEUSES
wijde en strakke. Telef. 04920helpen u graag. 020-805805
ter. Telef. 02963-4544.
22923/41344.
H.H. handelaren
Bedrijfs-onroerend goed
NIEUWE
"

jb u
ASSURANBen
T| g_g d loma nie oude. dan
25 |aar en zou je graag op een
verzekerings-afd. van een bank
in hartje A'dam willen werken,
bel dan uitzendbureau ARTO
020-237475/229316 of kom
lanqs N.Z.Voorburgwal 158.

r

SSt?

+

,

!®f SPEURDERS

DATATYPISTE alfa/num
d.v. adm. werkzAßelß&S
Uitzendbureau. 020444949.
Spfingtime Uitzendburo vraagt
voor hele dagen DATA-TYPISTES m/v met ervaring op IBM
op
voor
werkzaamheden
Schiphol. Bel: 020 464343.

l

februari 1987

E

maandag 23

.

10

——

,

®

«

'

—

_

.

_

"

KUNST

maandag 23 februari 1987

Oersaaie Oidipous
van Theater Persona

Andy Warhol was
een fenomeen

Gezelschap: Theater Persona; voorstelling: "De naam van Oidipous, zang van het verboden lichaam; schrijfster:
Helene Cixous; muziek: Burkhardt Söll; regie: Agaath Witteman; decor/kostuums: Barbara Kroon; spel: Annie de
Lange, Peter Tuinman, Harrie van Rijthoven; zang: Maja Schermerhorn, Sjabbe van Selfhout, Joep Bröcheler, Henri
Overduin; gezien: Stadsschouwburg, Amsterdam.

Het is lang geleden dat ik een voorstelling heb gezien die me zo volstrekt onverschillig liet als
"De naam van Oidipous". En ik vrees voor Theater Persona dat ik niet de enige ben die zo
reageert: van de toeschouwers, toch al gering in aantal, zochten er tijdens de opvoering nogal
wat een interessanter heenkomen, en het applaus na afloop was van dodelijk beleefde
kortstondigheid.
Schrijfster Helene Cixous
is daar voor een groot deel
debet aan, om de eenvoudige
reden dat haar teksten misschien verteerbaar zijn bij
het lezen, maar door hun
hooggestemdheid, zeg maar
hoogdravendheid, bij het
luisteren al snel het ene oor
ingaan en de neus weer uitko-

Serie „Wereldberoemde Orkesten"
in Amsterdams Concertgebouw:

Slecht concert
onder Maazel

Dat Lorin Maazel een beroemd dirigent is, was dit
weekeinde in het Amsterdamse
Concertgebouw
zeer duidelijk te zien en
absoluut niet te horen. Met
het zwaar teleurstellende
Orchestre
National de
France trad Maazel op in
de serie „Zes wereldberoemde symfonieorkesten"
die Het Concertgebouw organiseert. Wereldberoemd
is dat orkest allerminst, en
terecht. Maazel zal dat een
zorg zijn, het enige dat
hem vrijdagavond leek te
interesseren was of zijn directie het publiek imponeerde.
Zowel Rimskv-Korsakovs
Shéhérazade als de Sacre van
Stravinsky zijn werken waarmee een orkest en een dirigent indruk kunnen maken.
Het Franse orkest vertoont
echter in klankvorming, zuiverheid en exactheid te veel
zwakke plekken om die stukken zelfs maar degelijk te
kunnen uitvoeren. Maazel
kan ze echter uit het hoofd
dirigeren, en dat kunstje
kwam hij laten zien. In de
Sacre versloeg hij zich maar
één keer duidelijk zichtbaar
en dat is reuze knap.

Grof
Een orkest dat toch al niet

zo sterk is en dan onder een

totaal ongeïnteresseerde dirigent moet spelen kan natuurlijk nooit tot grote hoogten
stijgen en dat gebeurde dan
ook niet. Vooral Shéhérazade
kreeg een uitvoering die
slechts als grof, zonder enige
poëzie en leeg gekenmerkt
kan worden. Maazel had niet
de moeite genomen om de
vele solistische bijdragen van
individuele orkestleden een
beetje in dezelfde sfeer te
houden, gaf slechts inzetten
aan en hield dan meestal op
met dirigeren tot ze afgelopen
waren. De solisten mochten
het verder zelf uitzoeken.
Ook de klankkleur en de
verhoudingen binnen het orkest kregen geen aandacht
van de Maestro. De celli en de
bassen zijn zwakke groepen
binnen het Orchestre National de France, en ze waren
vaak niet te horen. De houtblazers en dan vooral de fluiten, klonken koud en hard, in
de hoorns zat vrijwel elke
harmonie een beetje scheef
en de trompetten mochten
genadeloze aanvallen op het
trommelvlies doen met gemeen blikkerende fortissimi.
Van een logisch opgebouwde
of enigzins de sfeer treffende
interpretatie was verder geen
sprake. Het een en ander resulteerde in een eenvoudig
lelijk klinkende uitvoering
vol merkwaardige tempi.

Vlak
In Stravinsky's Sacre liep
het technisch allemaal wat
beter in het orkest. Er waren
zelfs momenten dat er enige
gedrevenheid hoorbaar werd,

Rijksdienst wil vaart
achter opsporen kunst
De Rijksdienst Beeldende
Kunst vindt dat de regering
veel actiever moet zijn in het
opsporen

van

kunstwerken

die tijdens de Tweede Wereldoorlogsbuit zijn
verdwenen.
oorlog als

De rijksdienst, een onderdeel van het ministerie van
WVC heeft de ministeries
van Buitenlandse Zaken en
Financiën gevraagd te inventariseren welke kunstwerken
zijn geroofd en op welke wijze deze werken kunnen worden achterhaald en teruggevraagd.

•

Lorin

Maazel

maar in zijn geheel bleef toch

ook deze uitvoering vlak en
slecht uitgewerkt.
Het publiek in de uitverkochte zaal bleek overigens
enorm tevreden met het gebodene. Dat zal dan wel met
buitenmuzikale factoren te
maken hebben. Op dit concert werd geen seconde werkelijk gemusiceerd. Men kon
slechts meemaken hoe een
zelfingenomen dirigent met
kwaliteiten liet blijken niet
meer van muziek te houden
en hoe die dirigent met diepe
minachting voor musici en
publiek een matig orkest ook
vooral zó liet klinken.
Roeland Hazendonk

men.

•

Sjabbe van Selfhout in ~Oidipous"

Voorspelbaar
Haar kijk op de Oidipousmythe, gepresenteerd als het
resultaat van een specifieke
vrouwelijke schrijfwijze, is.
na twee zinnen voorspelbaar,
en derhalve oersaai: Oidipous
is een ongelikte, ongevoelige,
botte kerel die, typisch mannelijk, moeite heeft met de
onbetekenende ontdekking
dat hij zijn vader heeft gedood en zijn moeder heeft
gehuwd, terwijl moeder/
echtgenote lokaste daarentegen de Ware Liefde heeft en
zich niets aantrekt van dergelijke pietluttige etiketten.
Nou vooruit, het is in ieder
geval een weerbarstige draai
aan het oer-verhaal en daar
zou, verwacht je, best theater
van te maken zijn waar de
vonken van afspatten. Vergeet het maar. Hoe intensief
er ook wordt gespeeld en gezongen, hoe fraai op zich de
door Barbara Kroon tot leven
gewekte toneelbeelden, hoe
gevarieerd en levendig ook
de muziek, er gebeurt niets,
helemaal niets bij deze voorstelling, waaraan Agaath Witteman geen moment een
dwingend ritme, een boeiende diepte of wat dan ook aan
belangwekkends heeft weten
mee te geven. Verspilde
moeite.
Peter Liefhebber

I Masnadieri: prachtig bel-canto in VARA-matinee

Zelfs na meer dan vijfentwintig jaar schatgraven naar koor hebben nieuwe jurken!
onbekend repertoire weet de artistieke leiding van de VARAZe hebben hun vreselijke
matinees voor haar populaire opera-serie nog steeds tevoorzwarte legertenten afgeworschijn te komen met schitterende vondsten. Verdi's 'I Masnapen en tonen zich nu in een
dieri' bleek dit weekeinde in een uitverkochte Grote Zaal van stemmig zwart-blauw.
het Amsterdamse Concertgebouw precies dat meesterwerk dat
ons uit de boeken over muziekgeschiedenis wordt voorgespieOok bij de solisten was er
geld maar waaraan zich geen enkel operahuis schijnt te een moment om met het oog
wagen.
te genieten. De door het opeDie angst valt te begrijpen.
raleven gelooide bariton Matdoor Gérard Verlinden
teo Manuguerra liet zich op
Want de afstand tussen een
concertante uitvoering van Symfonie Orkest en de instru- het plechtige podium niet
de Masnadieri en een volledimentale basis van de uitvoe- van het glaasje water afbrenge scenische uitvoering is ring was dan ook indrukwekgen dat hij anders na elke
scene even achter de coulisenorm. Vele passages waar kend.
pleegt te nuttigen. En na
het belcanto alle ruimte
Omroepkoor van sen
krijgt en waar de dramatiek deHet Groot
de
zeer lange eerste acte
is een van de beste
NOS
in de aria's en duetten prachmochten alle andere solisten
koren van de wereld en het even
van zijn karaf meegetig wordt uitgedrukt moeten laat geen gelegenheid voornieten,
voor een regisseur en een
onder hartelijk apbijgaan om dat te bewijzen.
plaus
van
het goedgestemde
decorontwerper
moeilijk Ook in de koorpartijen bij
operapubliek.
overbrugbare visuele draken deze jonge Verdi (veel Nabucvormen.
co, veel Italiaanse revolutieop-komst, en soms al een Feilloos
Indrukwekkend
beetje Requiem!) was het
Het publiek had alle reden
koor
De muzikale uitvoering van
uit Hilversum subliem. om goede zin te hebben. Niet
zo'n partituur staat of valt En om de eentonigheid van alleen Manuguerra was een
met de casting en de voorbedeze complimenten voor één feilloos gecaste zanger in zijn
reiding. De dirigent Henry keer af te schudden moge ik rol van de boze zoon FrancesLewis heeft op dit stuk enkele even een visueel aspect ontco; ook de enige vrouw in
weken gewerkt met het Radio hullen: de dames van het deze verder voor mannen geschreven opera leverde een
staaltje bel-canto af van de
allerhoogste orde. Dat was
Elizabeth Connell; zij gaf aan
de rol van Amalia alle verve

Toch blijft Cyndi Lauper
ergens tussen het wal en het
schip stuiteren. Op het moment dat ze haar solodebuut-elpee (She's so Unusual) uitbracht, was daar
ook ene Madonna die eventjes wereldwijd scoorde.

Engergie
Ondanks het moordende
tourschema is er van enige
verslapping absoluut geen
sprake. Eén brok energie
stond op het toneel. Zelfs na
al die tijd touren is haar
stem nog even helder en
krachtig, maar controle
daarover is dan ook haar
machtigste wapen. Gehuld
in een vanillekleurig torselet, roze netkousen en jarre-

en vocale akrobatiek mee die
er gevraagd wordt, en dat is
vanaf de start tot en met de
vierde acte enorm veel en
zwaar voor de stem. Ongeveer zó moet het geklonken

hebben toen de legendarische
Zweedse sopraan Jenny Lind
in 1847 in Londen de wereldpremière zong.

In de tenor Giuliano Cianella als Carlo vond Connell
een zeer sterke tegenspeler.
Cianella heeft een (zelden
voorkomend) zwaar tenorge-

luid dat als enige nadeel een
tendens tot laag intoneren
met zich meebrengt. De bas
van Malcolm Smith voor
twee andere partijen was
sterk, de tenor van Wouter
Goedzak dun maar zuiver.
Deze middag is een triomf
geworden voor alle uitvoerenden, met veel applaus na de
soli en duetten, na de koorfragmenten, en natuurlijk
aan het slot. Dat heerlijke,
ouderwets-Italiaanse applaus
hoort bij het spektakelkarakter van de uitvoering, maar er
zal voor de uitzending op Radio IV vanavond (20.02 uur)
misschien wat in geknipt zijn
om de samenhang van het
stuk te waarborgen.

•

Aady Warhol

fotografie gebruikte hij als
basis voor zijn portretten van
VIPS en als zelfstandig medium door met een polaroid
camera snapshots van de
„Artscene" te maken.

Organisatie
Een perfecte, commerciële
organisatie zorgde ervoor dat

het fenomeen Warhol in het
nieuws bleef. „The Factory"
bracht zijn produkten op de
markt en het tijdschrift „Interview" hield zijn „image"
in stand. Jarenlang stond
Warhol bovenaan de „toptien" van de internationale
kunstwereld.
In 1968 organiseerde het
Stedelijk Museum in Amsterdam een grote overzichtstentoonstelling van werk, waarvan het ook enkele kenmerkende voorbeelden bezit. VoGezelschap: Groep Gertrud D; voorstelling: De Bloemen en De Zomer; rig jaar
kocht het nog met
tekst/regie: Ey Kikuya; spel: Trudy Derksen; muziekcompositie: Jan Willem
steun
van
de Vereniging
van Dormolen; vioolspel: Christine Brandenburg; lichtontwerp: Roderick van
Rembrandt
het schilderij
Gelder; gezien: De Brakke Grond te Amsterdam.
„Flowers" aan, een belangBij ~De Bloemen en De Zomer", de tweede productie van rijk werk uit de jaren zestig.
Groep Gertrud D., heeft oprichtster en actrice Trudy Derksen
De bekendste uitspraak van
de regie overgelaten aan de Japanse schrijver en acteur Y. Andy Warhol, „In die toeKikuya. Zelf neemt ze het acteerwerk voor haar rekening in komst is iedereen vijftien mieen voorstelling die gekenmerkt wordt door gracieuze eennuten lang wereldberoemd",
voud en ingehouden passie.
ging in zijn geval niet op. Zijn
Heel toepasselijk is het deliedje geïnspireerde viool- roem duurde heel wat langer
cor, waarin zich de laatste klanken van Christine Branen zal met zijn plotselinge
ontmoeting afspeelt van een denburg, stort zij haar hart dood ook niet meteen ophoujonge vrouw met de schimuit in een reeks fragmentari- den. Trouwens, als kunstemen van haar overleden echtsche impressies, waarin wan- naar heeft hij al zijn plaats in
genoot en familieleden, vrijhoop en duistere verschrikde kunstgeschiedenis.
wel uitsluitend opgebouwd kingen onderbroken worden
uit zwarte en witte vlakken. door opflakkerende sprankjes
Ook de belichting is een ster- hoop. Met veel gevoel voor
ke sfeerbepalende factor in symboliek in woord en gebaar
De Bloemen en De Zomer. gaat Trudy Derksen over het stem
Anders dan de titel sugge- toneel, bedeesd en expressief
Omdat actrice Mary Dresreert, speelt het stuk zich af tegelijk, als een teer poppetje, selhuys haar stem kwijt was,
kon de toneelvoorstelling
in het schemergebied tussen dat door destructieve krachleven en dood. Visioenen van ten heen en weer geslingerd „Een bijzonder prettige ververnietigend geweld en de wordt, maar nooit echt haar jaardag", die zij samen met
zorg voor de kwetsbare beheersing verliest.
haar dochter Petra Laseur en
schoonheid van mens en naLeen Jongewaard vrijdagtuur gaan een definitief ge- De Bloemen en De Zomer is avond in de Singer Concertvecht met elkaar aan in het een voorstelling, waarin de zaal in het Gooise Laren zou
hoofd en hart van de jonge suggestie het moet doen. Het geven, niet doorgaan.
vrouw.
soort aftastend spel, waarin
De bezoekers werd meegeDerksen zich specialiTrudy
Verschrikkingen
seert, leent zich daar bij uitdeeld dat binnen twee maanden een nieuwe datum voor
Ondersteund en aangevuld stek voor.
door de afgemeten en spande voorstelling bekend zal
nende, op een Japans wiegePeter Claessens worden gemaakt.

Mary Dresselhuys
kwijt

Cyndi Lauper brengt het Rotterdamse publiek aan baar voeten in Aboy.
tels, bracht ze het ene na het
anders ook 10l in de kleine
En aan het einde van de
andere vocale hoogstandje.
tweede, toen de bandleden
diva en degenen die vooraan stonden bekogelden
al in de kleedkamer zaten,
Ook haar 'onvoorspelhaar met tulpen, die ze ovenam Cyndi met een willige
baarheid'
een eigenschap
rigens net zo makkelijk
Ahoy-bevolking a-cappella
waar ze zo prat op gaat
nog één keer de tekst van
liefdevol weliswaar
tekwam volledig uit de verf:
rugkeilde.
„True Colours" door. Zomaar, voor de 101.
het ene moment dromerig,
de oogjes toegeknepen in
Cyndi schrijft bijna al het
RPVW
opperste concentratie en inmateriaal zelf en dat heeft
voor
gehouden
zich uit
verrassend mooie songs opstaan zingen, om één secongeleverd. Van „Time after
de later driftig, met de vlakTime" en „Boy Blue" tot
ke hand op de vloer beuhet wondermooie „True Cokend, uit te halen. Maar
lours". Daarnaast heeft ze
altijd spatzuiver en trefzeook veel lichte popkost geker, groots en meeslepend.
maakt die eigenlijk als intermezzo diende voor het
zwaardere werk als „Girls
Verrassend
just wanna have fun", „She
Bop" en „Money changes
En de momenten 'tussen
everything".
de nummers door, die een
andere artiest zou gebruiken om even uit te puffen,
Gelukkig bleken Cyndi
en de band na al die maanbesteedde het kind-vrouwtje/tijgerin aan kwebbelpden touren niet vastgeroest,
artijtjes. Met een onvervalst
want tegen het eind van het
concert was er veel ruimte
„Noo Yawk"-accent kletste
over voor improvisaties op
ze minuten lang tegen haar
bekende rock-schema's. Het
publiek alsof ze met een
buurmeisje
geslaagde twee uur durende
de
laatste
nieuwtjes stond uit te wisseconcert werd besloten met
len.
twee toegiften, waarbij de.
spring-in-het-veld bij de
Hierbij benadrukte ze
eerste haar voltallige roadie-crew de bühne liet opmeerdere malen dat het
„toch allemaal om de 10l te
draven „om gezellig een
nummertje mee te zingen."
doen is." Het publiek had
•

—

Toch wordt ze door de Hollandse popliefhebber niet
helemaal voor vol aangezien
blijkens de vele lege plaatsen in het Sportpaleis.

pele, dagelijkse handelingen
tot in het absurde werden
herhaald, verdeelden de meningen over het medium. De

Groep Gertrud D.
suggestief

Zo klein en wispelturig
als ze is, zo groots en
beheerst is haar stemgeluid. Dat bewees Cyndi
Lauper afgelopen zaterdagavond in de Ahoy-hal,
waar de frêle Brooklynse
zich begeleid door een
vijfkoppige
band vol
en
emotie
kracht
door
haar inmiddels wereldberoemde repertoire werkte.
Onvermoeibaar trakteerde ze het publiek op
een grote verscheidenheid aan prachtig melodieuze popsongs.

Na het verschijnen van
haar tweede geesteskind,
„True Colours", besloot ze
zich aan een wereldtournee
te wagen, waaraan ze overigens al vanaf 29 augustus
vorig jaar bezig is. Bovendien heeft ze nog zo'n dikke
acht maanden voor de boeg,
waarbij de avond aan avond
voor volle zalen zal staan.

Amsterdam, maandag
In een ziekenhuis in New York is gisteravond op 58-jarige leeftijd Andy Warhol overleden
aan een hartaanval, na een operatie aan de galblaas. „Bleke Andy", zoals hij werd genoemd,
was een van de „kunsthelden" van deze tijd en genoot tevens wereldfaam. De in 1930 io
Pittsburgh uit Tsjechische ouders geboren Andrew Warhola maakte in het begin van de jaren
zestig naam met zijn schilderijen van Campbellsoepblikken. Het was zijn eigenzinnig en zeer
opvallende bijdrage aan de Amerikaanse Pop Art, die de kunstwereld zou veroveren.
Het voor Amerikanen poNa de symbolen van de condoor Ed Wingen
pulaire onderwerp dankte hij
sumptiemaatschappij, zoals
aan zijn eigen situatie, want
opvatting dat kunst pas popu- Campbell en Coca Cola, kwajarenlang had zijn maaltijd lair kan zijn wanneer zij men de sterren aan de beurt:
bestaan uit de tomatensoep wordt vermenigvuldigd. Hij Marilyn Monroe, Liz Taylor,
van de bekende conservenfakende de kracht van de her- Jackie Kennedy en later ook
briek.
haling, van het beeld dat zich Liza Minelli, Mick Jagger en
steeds weer laat zien.
Mohammed Ali, Mao en colHerhaling
lega's
Roy Lichtenstein,
Door middel van de zeef- David als
Hockney en Joseph
Dat Warhol de beroemdste druktechniek heeft hij de weBeuys en ten slotte de koninpop-artkunstenaar is geworreld overspoeld met de popuginnen, onder wie Beatrix.
den heeft te maken met zijn laire beelden van onze tijd.
Andy Warhol was ook fotograaf en filmer. Zijn films
„Kiss", „Eat" en „Sleep",
waarin de aandacht voor sim-

Opera van jonge Verdi aan vergetelheid ontrukt

KLEINE CYNDI GROOTS

Arme Cyndi had min of
meer het nakijken, hoewel
er van „She's so Unusual"
inmiddels zo'n slordige
veertien miljoen exemplaren over de toonbank zijn
gegaan.
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motorrevisie
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10-daagse busreis, h.p. Super

1

f 399 p.p.
Pendelbus
f 145 retour. Eigen auto v.a
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070 380678
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P-W- Bel AVAC. 02230-22244
(|jd ANVR/Gar.fonds).

v.a. 7 maart ZELL AM SEE,
hotel v a f 415 h.p. per week.
V a 14 maart Saa |bach> hote,
naast lift, f 475 h.p. per week.
int. Edelweiss Reizen, telef.
01807-14844, lid G.F.
Krokus SKI-JEUGDREIS, Obefau/Embach 10 dage n v.p.
v g f 443 Keyman R e jzen,
08376-4130/4121.
,

Betaalb.

VAKANTIEWONIN-

GEN, geh. Oostenrijk. Gratis
gids. WIZOVAC, 072-155177*.

Vliegreis incl. appartement, vertrek: 7, 14, 21, 28 maart
4, 11, 18, 25 april, 8 dgn. v.a. f 781, 15 dgn. v.a. f 968
Info: Christoffel Reizen. 01725-9219, ook na 18.00 uur

in Benidorm waar het nu
zomer begint te worden!!
G3 weken vak. 2 weken betalen
Vertrek 13 maart, 24 dagen
dus terug in Ned. 5 april
a app
Luxe
> 555 p
(min. 2 pers. per app.)
En... u krijgt wat u boekt
Bel nu:
EURORAPIDE REIZEN
Komfortabel en betrouwbaar

.

'

:

elektr. KASSA'S, Laagste prijs: CANON PC en
nwe. en gebr., met garantie, cartridges. Bel BDK, telef.
Financ. mog. 02990-25142.
078-157158/410510.

_

®

02n°034

'

Gran Canaria inpakken-wegwezen

Zonhappen

——-

'

'

VOORSCHOTBANK CREFINASS, tot 21.00 uur geopend

_

'

±65 m.
100 p.m., 1,1

'

VOOT

pROSAS,
villa,
vrijstaande
pprachtig panorama, vóór 4-7,
nna 23-8. Telef. 045-441684.

'

Lopende leningen geen bezwaar
Doorlopend krediet, t.l.
Pers. I. m. onderpand v.a

;

e

_

.

Spanje

•

®

J

-

VAKANTIEWONING/pension?
n9
™n- .
- 053-307080
maart ƒ 375, skigebied
\
£
SAALBACH,
10 dagen/hotel/
Be snel T.f
cket Easy, 020-962121.
ïT.h. app./hotelkam. KAPRUN,
FFusch, Imst, Oberau, f 29S
*h.p. Krokus vrij. Buspendel, 40
pplaatsenM3s p.p Keyman
Reizen. 08376-4130/4121.
Vakantiewoning huren? Gratis
INTERLUX-GIDS (zomer en
winter) Tirol, Vorarlberg, SalzKarintië. Bel
burgerIand
t072-183183*. enlid Gar.fonds.
C
r,
pnoA°?
O
telef

:

,

;

'

"

-

Met DE SNEEUWBERG naar
Tjrol busretour vanaf MlO .
| n | 075-216156.
(tot 35
KROKUS jongerenreis
9
ar Niederau (Wild
jgar)
10 dg. busreis
546 hp ' inkl ' Skip3S Veftrek
010
2?/2
Rekfo Reizen
4142233 tot 22.00 uur.
Ve , e bun g., vak.w. en stacar.
Qok jn
ultsldnd en Luxem
E'FELLUX 073 419019.
Nieuwe AVAC-ZOMERGIDS,
me
won. in geheel Oostenrijk. Bel
02230 22544, lid garantiefonds.
4 ANNULERING met krokus:

)

■

<!i

'

—
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ONS BEMIDDELINGSADVIES IS MAATWERK!
Antwoordnummer 3603, 6000 VS Maarheeze
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Assufin 04959-1764
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U wilt het huis opknappen, maar
het geld is op, geen nood:
pak die telefoon en druk:

/

-^|.,

f"

Jr

Rijksstraatweg 72. Duivendrecht, 020-991470

/

.

met vakantiewoningen in geheel Oostenrijk. Gratis gids Alpenlux: 02207-16564. Lid Gar.f.

»
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L.8.A., 020-997633
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04192^18001.
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BkJ DE LANDELIJKE BEMIDDELING VOOR AMBTENAREN
siaagt u in een V> dag ook al heeft u nog een lening lopen
ook willen wij uw leningen combineren Vi doorl. kred. 54 P.L.
200 p.m. 1.0%
10.000
f 1500 =36x f 47 10.8%
/ 100
/ 400 p.m. 0,88%
f 5000
p.m. 1,1%
f 20.000
/ 25.000
/ 500 p.m. 0,88%
/ 35.000
/ 700 p.m. 0,8%

15.000=96
25.000 =96
/ 32.000
96
/ 40.000 =96

KAISER.

c

Caravan Houtbouw De Veluwe

——

Ambtenarenleningen

/

_

1

Toros Motor bv

—

Klaproos 2, 1716 VS Opmeer
geopend van 08.30-21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur

/
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Voorschotbank Frisia
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WONINGVERBETERING, BOOT OF CARAVAN
20.000
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PERSOONLIJKE LENINGEN
15.000 60 x 322,11.0%
60x216. 11.0%
60 x 429, 11,0%
25.000
60 x 537,11,0%
40.000
60 x 857, 10,9%
60x644, 11,0%
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Als u nu belt heeft u vandaag of uiterlijk morgen uw geld ir
huis. Voor auto. caravan of boot. Voor meubels of woningver
betering. En heeft u al ergens een lening lopen, dan nog kunt u
bij Frisia terecht.
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U wilt geld lenen
maar heeft ergens
anders ook een
lening 10pen...?
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Nationale Geldservice
Bel 04754-9999*
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Elk bedrag van 1000 tot / 50.000
binnen 'n halve dag per telefoon geregeld
5100 =60 x/ 112 (12.3%)..../ 20.000 =60 x / 429 (10.9%'
f 10.100
60 x f 217 (10,9%)..../ 30.000 60 x f 644 <10,9%;
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SPEURDERAOVISEUSES

NIEUWE ZOMERGIDS 1987, NIEUWE zomergids met voorVolvo 340 GL, blauw met.,
met vakantiewoningen in de delige chalets, won. en app. in
59.000 km, '84, f 14.995 incl. 3
Belg. Ardennen. Gr. gids Al- geh. Luxemburg. Bel AVAC,
penlux: 02207-16564. Lid Gar.f. 02230 22244 (lid Gar.fonds).
mnd. voll. garantie. AUTOVROON, 020-844471.
VAKANTIEWONINARDENNEN, vakantiehuizen. Voord.
VOLVO 240 GL. 5-bak, bj. '83,
-2-30 pers., gratis gids. Arden- GEN geheel Luxemburg. Gratis
sportwheels. Pioneer install.
gids. WIZOVAC, 072-155177'.
nes Relais, 040-110101.
f 15.750. 01846-6708.
Vele bung., vak.w. en stacar. Vakantiewoning huren? Gratis
Volvo 740 GL DIESEL, 1986,
Ook in Duitsland in Oostenrijk, nieuwe INTERLUX-GIDS 1987.
EIFELLUX, 073-419019.
15.000km, nw.pr. f 59.500. nu
072-183183' (lid Gar.fonds).
f 44.500. 04920 22483.
VOLVO 343 DL. 8-'79. aut..
LPG, APK tot '88, kl. groen. In
nieuwst, f 4650. 020-191547.
UNIEK BUNGALOWPARK
GELEGEN IN DE BELGISCHE ARDENNEN
VOLVO 244 DL, '76, APK-gePRACHTIGE STENEN LUXE BUNGALOWS
<eurd. rijdt nieuw, t 1450. TeAanhangwagens en (boot)trailers
>ef. 020-105478.
Voor alle informatie: Rue du Bots, B 5493 Izier (Durbuv)
_
telef. 09 32.86400486 of 09 32.86400423
INTERCARS BV. Baarsjesweg Rechtstreeks van fabriek, uit
020- voorraad en reparatie. HOL285-286, Amsterdam,
Duitsland
123578. Geopend van 10.00 tot iLAND TRAILER: Hoofddorp Wat kan, kunnen wij beter!
19.00 uur. Donderdag koop- (N.-H.),
(
02503-33133. Horst RABBE uw aanhangwagenSAUERLAND, Moezel, t.h. zoavond.
Inruil/financ. mog. (L.l,
(
04709 5070. Veenendaal specialist, de beste in kwaliteit "SAUERLAND, Moezel, t.h. zo
me en winter app./stacar.,
winter
app./stacar..
mer
en
Audi 100 GL SE. 5-bak, '81, (Ut.),
i
08385-27858. Bel voor en service. Kruisweg 381, T
vrij, v.a.
p.d.
47,50
v.a.
p.d.
krokus vrij,
f 6950. Alfetta 2.0. '83, f 6950. aanbiedinqskrant.
Aalsmeer, telef. 02977 23662.
j
Keyman
Alfasud 1.5. '80. f 1950. BMW •
Reizen. 08376 4130. Keyman Reizen. 08376 4130.
316. champagne metall., '85.
Vakantiewoning huren? Gratis VAKANTIEWONING/pension?
Verhuur auto's
f 19.900. BMW 525 E. blauw <
i INTERLUX-GIDS Eifel, Moe Be! voor gratis kleurengids:
metall., getint glas. schuifdak.
Bestel-, vracht-, personenbus. zei, Sauerl., Hessen. Harz, ROPA. telef. 053 307080*.
Ie eigen., '85. f 25.750. BMW ZELF-VERHUIZEN/transport,
en het Zwarte Woud. Betaaib.
VAKANTIEWONINHuur bij DRIVE-YOURSELF. Teutob.
1
318. '79, f 4950. BMW 315. bel kapper H. Bakker. VW, Bij de molen in A'dam-Oost. Bel
072-183183*. lid Gar.fonds GEN in geh. Duitsland. Gratis
E
laat '83. f 13.750. BMW 316. Mercedes, Ford. 020-124047.
Cruquiuskade 5. 020-274001.
ê 5-daagse
krokus skibusreis, gids. WIZOVAC. 072 155177*
'81, f 8950. BMW 520. laat
vertrek 2 mrt. NIEUWE ZOMERGIDS
1987,
LAGE
HUUR:
nieuwe
bestelSAUERLAND.
'81. smetteloze auto. f 10.750. wagens, vrachtwag. met radio,
AutOrijleS
kam. douche toilet, f 375 p.p. met vakantiewoningen in Eife)
Citroen GSA, '81. APK-gevan 5 t/m 23 m 3. V.a. t 39 per ■——
fhp. Gebo Reizen, 05296 1234 en Moezel. Gratis gids Alpenkeurd. f 3950. Fiat Argenta.
NICOLE, NIEUWE
100
km vrij. Ook pers.wa- AUTORIJSCHOOL
ji
dag,
zomergids met voor lux: 022Q7-16564. Lid Gar.f.
antr. met.. Ie eig . nieuwstaat.
gens. Inl.: Garage Sloothaak. Ie 10 lessen a t 27.50, 60 min. delige chalets, won. en app. ir Vele bung
vak.w. en stacar.
'85. f 9950. Ford Taunus 1.6 L. 020 431220
Inl 020 652323
geh Duitsland. Bel AVAC. Ook in Luxemburg en Oosten4 drs., '81, f 4750. Golf Diesel,
-02230 22244. lid garantiefonds ri|k. EIFELLUX. 073 419019.
APK, '81, f 6950. f 5950. Lan
Motorrijwielen, (brom)fietsen enz.
cia HPE Coupe. '82, f 8950
Frankrijk
Opel Senator 2.8 S Aut.. 1e
Gebruikte
BROMFIETSON- T.k.
35 opgeknapte INRUIL
'81, f 10 950. Opel Reeig
FIETSEN en partii kinderfiet Vakantiewoning huren? Grans
kord Van Diesel. '81. motor DERDELEN. Sloperij Matton.
omerglds met voor
sen. Telef. 03429 3624.
rnieuwe INTERLUX-GIDS. Nor N|EUWE
30.000 km. t 3450. Rover 2300 03409 1914.
de |jg e chalets, wonmqen en
mandie. Bretagne Dordogne.
hee| Frdnkn)k . Be l
S, LPG, grijs met.. '82, f 7750.
in
*
,er an e
Caravans
q^'
: !
Tovota Celica ST, '80, lichte
02230 22244, lid gar.f.
AVAC.
achterschade, f 2500. Suzuki ————————EBel 072-183183 lid Gar.fonds
T.h. STACARAVANS aan
,
T h. appartementen a_d. COTE Mldd Zee voor . en naS e,zoen.
Carry Bus. '86. f 9450. VW Let op. grote SHOW in verlich- CARAVANBOUW Maarssen f~r
te
hal
van
toerof
gebruikte
[
De fabrikant van de bekend* DAZUR.
Tetef. 023 372171 Va ,
Golf LX, laat '83. nieuwstaat.
p w Vraag fo(der
stacaravans, met gratis keuring riante
houten stacaravans, f,look s avonds).
f 11.750.
"
04951 31793.
en servicebeurt, inr. en be- bungalows en chalets, heefi
ve hu n STACA
Let op! WAGENPARK JOHAN midd. verkoop auto, boot. nog diverse houten inruilmo
99'
PARUS. 3 dagen v.a.
oAwAÜfc' op de f.|nste
BOOM, Zuiderakerweg 68. vouwwagen enz. mog. Ook dellen, bv. de Riant 1200. 371 RAVANS
cam
79 4 d<jgen
weekend
A'dam-Osdorp Door grote verkoop aan handelaren. Dag. m breed, puntdak, met dubbe o.ngs aan de kusten van Frank
, 169eat , , nc |.
14g 5
n,k. Ook vakantiewon. ,n Bre lu>e Cdrd
omzet stuntprijzen, omruilgar. v. 9 17 uur, Sterkenburgerlaan
tel ontbl)t . Divef
glas, steenwolisol., eiken keu
en gar. va. f 1000. Telef 65 Doorn. 03438 18473. De ken met inbouwapp. geschikt tagne. Languedoc en Cote
e cufs jemogeWheden« VerB,OC
020-105478. Mustang Cobra. koffie staat klaar.
W990 74677 trek wekel„ks het gehele ,aar
voor permante bewoning. 4 jr. Lig
AiMVH
81. t 5950 VW Passat. '81
oud Nw.pr. f 58 000. nü vooi door
vele opstapplaatsen.
Diesel, f 4950. Honda Accord, T k Zweedse KLASSE CARA '29 500.
de
In
baai van SAINT TROPEZ Gratis 28 pagina Pari,s InfoKomt u gerust Ijng;
V. type 460.
merk
SM
VAN
'79. LPG. APK '87. gek .
onze moderne fabriek, 'uxe 2 kam app th v.v. alle Magazine. Bel 010 4 790011.
met toiletruimte en langslaper. ,n
f 2450. Tovota Corolla Sport
Skytours.
Gageldijk
11, Maarssen (na in ;lomfort. 01712 2144.
compl.,
wagon, 79. APK, t 1950. As Geheel als nieuw, zeer
FRANCE INDIVIDUELLE
000. nu wegens gang Maarsseveenseplassen),
f29
pr
VACANC ES FRANCE verhuurt
nw
cona. APK, '78. f 1950 Tau omstandigh.
f 11.750,
m. 030 614634 of 610594
Dordogne'Lot
zorgvuldig geselecteerde vanus 1600. '79. APK. / 1950.
vak. huizen
023
375909.
en
Boerderi|t|es
1982.
Telef.
en villa's aan de
kantiehuizen
Tk.
gevr.
Polo. '78. APK. f 1950. Honda
STACARAVANS. 020 268898 of 02244 1656
Franse Zuid en Westkust Bel
Prelude, '82. f 6950. Mazda Caravanbedr. Centrum B.V. snel en kontant Telef. 075 _
VWeg. ziekte t.h. 2 2 pers stu voo» onze gids 020 462841.
Legato, '81, LPG. autom., heeft UNIEKE aanbieding via 283311 255566
VAKANTIEWONINf 2950. Peugeot 305 S, '83, de bank ingenomen: 30 stuks T.k.a. STACARAVANS, zowe üdio's PLAIGNE VILLAGE. 2100 Betaaib
t 6950. Fiat Uno 55 S. '85, prachtige stawagens, 7.50 m
nieuw als gebruikt, diverse af m, 28 2 tot 7 3 è f 600 Telef. GEN Bretagne, Dordogne. Gr.
gids. WIZOVAC. 072 155177*.
f 9950. Fiat Ritmo, '84, '82. 3m, toilet, len 2 slaapk , elek- metingen. Nu voor sterk ver 323 311052.
'81. '80, '79, v.a. f 1950 tot tra en invent., prijs f 6000 tot laagde winterprijzen. Voor
/ 8000.
Ford Taunus, APK. 1 7000. Moeten met spoed meer inl.: Caravanbedrijf Wul
Griekenland
'81. LPG., f 3950. Fiat 127. weg' Direkt leverbaar. Profiteer penveen. Apeldoornsestr. 42. RHODOS, Archangelos: nieuw
1/
'82. f 3450. BMW 520, au hiervan. Ook geschikt voor de Voorthuizen, 03429 4306
hotel, alle kamers douche'bal|\| GXq
tom., '79, APK, f 4950. Re handel of caravanverhuur. Te Tk gevr. toer- en STACARA
kon, zwembad, bar, v a. t 595
nault 5 GTL, '81. f 3950 VW bez.: Fabriekshal (achter Gam VANS (egen contame beta
all in Teletours, ANVR, telef.
Voorjaarsstunt april mei
Golf. '78. APK. f 2450. Mazda mal. Kanaal Noord 141 Apel | ing Telef . 080 234528
Hotel l/o, bi) Heraklion
04904 14858
323. '81. f 2450. Lada. '81. doorn, telef. 055 213679. Te r.
Gevr TOE R - s,a en vouwca
200 m van strand
f 1950 Volvo 244, APK, '77. bez terrein: Zwolseweg 377.
05762
Italië
Apeldoorn,
telef.
1566
1 weeW 798 alt in
1450 Saab 99. '78, APK.
.
03438-18473 of 03463-3921.
k
B
f 1450 Kever, heel apart, '78. ANWB-VERHUUR/verkoop
rr
z
Mjha
RICCIONE (Adnal vak won.
k
aa
App
APK, f 7950. Lancia Beta Tre- caravans, vouw- en bag.w.
*29 <27/6 11/7, 15 29'8
T
*■
STACARAVANS
gehee
door
200
strand
m
vi, '82, f 5950. Peugeot 604, Raclet. Bohème. 03433
L a J,?,4^LP W ' Nw '
be
tegen
Nederland,
contante
week
all
1
f
in
798
',399'
Golf
f
1950.
VW
f 085 335706
'79.
Diesel. Te koop GEVRAAGD cara
kl.folders'
Telef.
03429
4306.
taling.
t
wkn.
998
all-in
2
'80. 13950. Renault 30 TX,
S
6 be a n9
t 448. 881
■
vliegretour
ROME
T>. STACARAVAN Elizabeth,
'81, LPG. 12950. Innocenti,
—J—
f.
'80, f 1950. Mitsubishi Galant,
10 m, super de luxe, geh.
'81. f 3450. VW Passat C. '83, Luxe TOERCARAVAN, kop- compl.. f 19.500. Staat op
GARDAMEER. Z.W. zijde:
f 7950. Opel Rekord Caravan, keuken, 1985, met voortent, prachtige standplaats op staca
vak.huisjes,
caravans,
ravanpark te Nijkerk. Telef.
'78. f 1450. Renault 14 GTL, f 7500. 030-934428.
luxe
'
app. Intergarda. 020 732466.
'81. f 2450. Rover 2600, nw. Te koop gevraagd van part. 03494 51736.
model, '82, f 8950. Renault, goed onderh. TOERCARA- part .
Vr. met spoed TOERCA
'81, GTL Combi. '80, f3950. VAN. 030 897172.
Zwitserland
RAVAN of ger. vouwwagen, I
Chevrolet Mahbu. 8-cil. aut., HOUTBOUW TOL NEGEN recent bouwj. 02155 23762.
KROKUS:
jeugdreis
'82, f 3950. Mercedes 240 Die- b a.: de nieuwste houten cha10 d.
T.k. één maal gebruikte winter Costa Brava/Dorada/Blanca Saasgrund v p
sel, '79, APK, t 5950. En nog lets, naar
445 Bus
eigen indeling, tegen VOORTENT. Van f 1000, voor va. f 190 Hotels, app., cam
div. auto's v.a. f 600.
Wallis/Graubunden va. f 135.
sterk conc. prijzen, evt. met f 550. Inl. 02152 53272.
BUSTOERS
010 Keyman Reizen. 08376-4130.
P-ngsprachtplaats, ook permanente
4124444. L»d SGR.
bewoning. Plm. 20 alum. in- Door inruil partij. 20 stuks,
Winter/zomer
t.h. 4 6-pers
Joegoslavië
ruilcar. Inr. en financ. mog. oude VOUWWAGENS en caLES
COLLONS/Wallis
app.
Apeldoornsestr. 64, Voorthui- ravans. Uitzoeken! / 500 tot
zen. Let op' Bij km.paal 16,8. f 1000 p st. Theo Stet 8.V., Buspendel f 135 p.p. Krokus POREC t.h. app./pens.kam.,
10-daagse jeugdreis Saasgrund |u!i/aug. vrij, v a. M 49 p.w.
Inl. 03429 3351/3137.
telef. 02207-18088.
f 445 v.p. Keyman Reizen, Puspendel f 245 p.p. Keyman
08376 4130/4121.
Reizen. 08376-4130.
|

via Kantoor DE GROOT
AUTOVERZEKERiNG
v f 69.
t 10.100- 120
Dorsman
toch
blijft
goedkoper.
f25 000= 120 x t 336. 11.0%
1 40.000 120 X t 531, 10,6% Bel nu: Dorsman. 02507-14534.
Wie kan/wil mij
-7* —ja fNOODKREET!
op
[)/ /n,V / I / I
3000
lenen?
Terugbetaling
1
1
basis Br 24-34309 bur.
bl. A'dam.
VOORSCHOTBANK FRISIA

1

Caravan f

1

02260-16766

•

'

Via kantoor De Groot

.

*

'

p.m.,

f 400 Pm- 10%
f soo p.m.. 08%

f2O 000
f4O 000

/

!

,

/

nn

/

wintermachines

.

°

??

J
02260-16766

'

1

.

-

®'

Ambtenaren

e d,^ree, geldgeregeld
10100 -60 ï \ 229 II 8% Snel
Persoonlijke lening maar ook
:SliSS::::::loiï Doo^° PE^E DIET
100
1.1%
f 5000
D

~

helpen u graag. 020-805805

'

—

Tf

Telef. 043 613517.

Vakanties in het buitenland

Contactweg 47 _ Amster
dam-Sloterdijk, 020-869611.
.
MERCEDES, in- en verkoop.
a"e types en onderdelen. Telef.
02977 28660. Burger Trucks.
50 BESTELWAGENS v.a.
f 2750, v.a. 1980. Steekterweg
70, Alphen. 01726-17373.
MERCEDES bedrijfswagens en
onderdelen. In- en verkoop.
pa Boersen. 02271-1518.
stukg moQje Mfc ncfcUtS
Bestelwagens in voorraad, o.a.
207 D I h. '85. Theo Stet
B V.. Ó2207-18088.
LET OP! Mercedes 207/307 D,
onderdelen. Telefoon 02240
97474.
he(d

CREACOM. Uw goedkoopst*te
adres voor micro's. Schneidei ü
PC1512 (dus geen grijsimporrt
Amstrad) plus 20 Mb Seagateïe
ken. Ook software lease moge 5T225, 1 2999 : 30 Mb f 33993
lijk. Tekstverw.prog. gratis bij kleur t 450 extra. Bel voor resi st
aanschaf. Bel HP Systeem zeer speciale prijzen. Star NLIC0
op voorr. NEC P6. f 1570. Sir
huis, 02246 1722.
ex Turbo XT (10 Mhz), v.a
c.__
7ACVCMIH rirt
f
2290. enz. Geen gr.jsimport!, !,
IRM
koopste
IBM
C°™PaUsles
, BTW. 08896 1613
koopt u bi| ons!! PC met 360 K t—
floppy, f 1395. PC met 20 MB SIREX AT/XT, 100% compat., '
harde schijf, f 3195. Portable 100% gelijkend, voll. gar., dtr
PC 2 x 360 K, f 3395. AT Mm. levering. Dealers de scherpste:e
1,2 MB. i 3795. Portable AT!!! prijs. Bel Sirex 053-314360.
f 4950. Vraag uitgebreide in- IBM. Olivetti, Compaq. Tulip,
radio/cass.,
sportvelgen,
formatie of bestel nu nog bij Amstrad of Kyocera laserprin
11.950'!
320
luxe '82.
f
BMW
Computerpost: 055-793826 (al ter, tijdelijk HUREN' Bel All
automatte,
nieuwstaat,
leen op werkdagen).
rent International, 020 649042.
f 11.750!! BMW 520/6, zeer
luxe '81, t 9750!!! BMW 520.
Machines en gereedschappen
Luxe, nieuwste model. '83, sl.
t
16 950'! BMW 520 i Luxe '84,
t *<•
Jnnnprin*;
cirkelzaagtafel,;• sportvlgn.. LPG. veel acc.,
jongenus
/
Te(ef
volt
2 4pk
475
19.750. BMW 525< automa
0299365815
. tic,
'84. uniek zo mooi,
ijzeren STAPELPALLETS,. f 20.950Ü BMW 528 i Luxe '83.
Sneeuwploegen voor alle trac,e bouwen tot magazijnstel sportvelgen, zilvercolor, kans.
ties ook heftrucks, zout- urt
strooiers, rolbezems.
Grote 'l n 9' f 6
„9 ee 19.750!! BMW 320 Luxe '84.
p ef dam. 010-4216500. 1e eig.. / 19.950. BMW 316
voorraad, nieuw en gebruikt.
'85,
kanskoop,
Nu ook strooizout, 50 kg zak- Van maandag t/m vrijdag, vaii Superluxe
ken a f 14,50. Ma. t/m za. te- 8.00 tot 21.00 uur. kunt u uwN f 20.950!! BMW 318 i Luxe '84.
lef. 030-715414/717690. Witte- SPEURDER opgeven. Telef. Ie eig.. kans. f 19.950'! BMW
020 805805.
728 i Luxe '81, f 12.750. BMW
vrouwensingel 95, Utrecht.
• 732 i Superluxe automatic. '81,
f 12.950!!! Alfa Romeo 33 1.5,
Automarkt
'84, elektr. ramen, uniek zo
mooi. f 11.950. Talbot Horizon
Personenauto's te koop gevraagd . 1.5 GL '83, sportvelgen, APK.
t 7950. Alfa Romeo 2.0 GiulietDE VALK, koopt loop, sloop. Wilt uuw auto v.a. 1983 direci;t ta '83. LPG. t 11.950'! Merce
schade, c.i oefecte auto's, met a CONTANT verkopen? Belt uu des 280 Coupé, t. '79, aut., in
nieuwstaat, f 14 950. Fiat Ar
voor inl : 03410-19354 20913
vrijw.. 020 333457 tot 22 uur.
2000 Inj., '83, zilvergrijs,
T.k. gevr. LOOP, schade en Zeer VEEL geld geven wij voor fgenta
8750. Opel Rekord 2.0 S de
defecte auto's, met vrijw., uw auto. a contant
vrijwa
t 9950
ring. Inl. Oostdijk 27, Z.0.- Luxe '82, 4 drs.. LPG.
020-942725, tot 22 uur.
Mitsubishi
Galant
2.3
Turbo
INKOOP ieder merk auto, v.a. deemster.
Diesel '83, f 9950. Renault 18
'81, cont. betaling, plm. Gr. autobedr. vr. t.k. MERCE- TS '83. LPG. f 9450. Peugeot
ANWB priis.
020-153933, DES, pers.auto's, ook t. 124, 305 SR '84. LPG. f 11.500.
Langsom 36, A'dam Osdorp.
goede prijzen. 010-4119660.
Mitsubishi Galant 1.6 GL '83,
f 9750. Citroen CX 2.0 '86, alle
Personenauto's te koop aangeboden access., f 19.950. Volvo 340
de Luxe, '84. 5-drs., 1 11.950.
AUDI 100 L D, '80, f 3950, Mazda 323, 3-drs., 1500 cc,. Alfa Romeo 1.5 Sprint Veloce,
rood. gave wag. 80 LS, 12-'77 'S 36.000 km, blauw met.,• '82, / 8950!! Opel Rekord 2.0 S
' 5-bak, f 13.995 incl. 3 mnd. Stationcar, 5-drs., '84, 5-bak,
f 950. APK, 020-190288.
garantie.
AUTO- ' f 14.975. Honda Civic de Luxe,
volledige
BMW 525. t 79, groen metall. VRO ON. 020 844471.
. '81, f 6995. Peugeot 205 GTi,
88,
geheel
get. gl., APK tot 2zwart,
sportvelgen,
in nw.st , f 4650. 020 833761. MERCEDES 280 S, 91.000 km, i, '85,
,
f 20.900. Fiat Ritmo 60 CL.
1982
la w meta '
sp<^tyel
met.
BMW 320 LUXE
6. kl. cl
/ 12.950.
~
Pullman etc. Telef. f. '86. radio/cass.,
Q
rn qen. 'o
f 5750.
groen, 78,
kl.gaaf,
(\4q2o 00403
Mercedes 280 S, '84, aut., alle
APK. 020-123420/156655.
Ford Scorpio
JI opties, f 49.750.
R " DES . 3OO
TURBO BMW 745i, '81, aut., T k f ME7
2.0 GL, '86, blauw metallic,
boardcomputer, alle denkbare
i' veel acc., f 32.950. VW Jetta
extra s, in nw.st.. f 23.500. Telef. 05207
S '81, f 8950. Ford Siërra 2.0
2124.
Telef. 070-524543. Inr. mog.
Luxe Stationcar, '84, 5-drs..
Pull n LPG, f 17.950. Opel Rekord
TE
BMW 728 i, aug. 1980. getint
113.(XX)
'83,
4-drs.,
2.3 Diesel,
4
eig..
ie
km.
glas.
- f 11.950. Mazda 1.6 GLX, '85,
hoofdst., sportvelgen, stereo/ tra s . la/a- wazu
Door reorganisatie in ons bedrijf worden al onze houten mobiele
r./c., zilvergrijs met., auto ver- Mercedes 240 D, 1982, 137.000C 4-drs., LPG, f 15.950. Volvo
chalets verkocht met 10/20 en 25% korting. Deze aanbieding is
keert in FANTASTISCHE st., km, 1e eig., stuurbekrachti- i- 56 de Luxe, '80, LPG, Ie eig.,
ook inbouw
vr.pr. f 10.750. 03407-1326.
ging, auto is AANRIJDING- i- aut., f 3975. Alfa Romeo 2.5, BOVAG-sinds 1920, Amster- geldig t/m 28 februari 1987.
01828-19800.
Ook unieke jaarplaatsen
;
VRIJ. Telefoon
'82, 6-cil. aut., t 8975. Renault dam, 020-920114/651403.
—cTT
rucx/D
7Z n,
CHEVR. ü
Malibu
8-cil.
Classic,
—r—r
2.0
11.950.
f
GTS,
'83,
\,
Fuego
aut., puntgaaf, rijdt prima, MERCEDES-BENZ 280, 74,
w.w. Ford Taunus 1.6 Ghia-uitv., Autobedrijf FLORON 8.V., Bof 3950. Inr. mog. 020 105478. 9roen - el. schuifdak
Apeldoornsestraat 32, ingang Bosweg, Voorthuizen
23, telef. 020I. '83, LPG, / 9950. VW Golf S, venkerkerweg
03429-2233/3978
Chevrotet CAMARO, type Ber412030.
19
Dag.
tot
geopend
Ford
Granada
2.3
'82, f 9450.
Zondags gesloten
uur.
Donderdag
koopavond.
T.k. MERCEDES 200 D, type Savoy Luxe, '84, f 13.950. Nis- Incl. BTW, inr., financ. moge- "
roestvrij, kleur
San Stanza 1.6 GL,'B5, 3-drs.,
speciale wielen en banden, 76, nette auto, prima motor,'
Kampeerauto's
f 12.950. Fiat 2000 TC lijk. Eventueel 1 jaar CD-garanLPG,
techn. 100%. Prijs f 5950. Evt. Vr.pr. f 1750. 02999 296.
tie op arbeidsloon en onderde- .
- '83, f 7950. Mercedes 230 auMERCEDES 280 S, met zeer!r tom., '81,. stuurbekr., LPG, len. Alfasud Ti, '81, f 1900. T.k. zeer compl. CAMPER VW LT CAMPER, 4 51.p1.,
inr. mog. 01658-3631.
vele extra's,
Citroën BX TRS -1600, als veel access • als nw alle keu f 13.750. VW Passat diesel, Audi 80 LD, '82, f 7250. BMW Mercedes 508 D, 6 slaappl., douche/w.c.,
nr;«"
NIEUW, '83, keuring toegest. ringên
'83, 5-bak, f 11.950. Peugeot 318, '80. LPG, f 7250. BMW stromend w. en k. water, ra- i z g.st., pr. f 24.500. Telef.
f 13.950. BMW 520 dio/tv, douche, 300 I water, 2 020-230154/854029.
Vr.pr. f 26.500.
. 505 GL diesel, '85, f 16.950. 518, '83,
020-123420/156655.
autom., APK, '78, f 3900. vuilwatertanks, pol. opbouw, AUTO SWART: ve rkoop/verCoupé,
UNIEK
mooie
280
Pull1.6
Opel
'83,
Kadett
diesel
ICITROEN CX GT. bijna '80.
enn f 11.950. Mitsubishi Galant 1.6 BMW 320, '81, f 9750. BMW t*!0 Mo-Tt^oo'yihuur VW campers. Verk. VW
elektr.
ramen
f 3250, rood, sportv., get. gl., rr)an
320, '78, f 3900. BMW 316, Telef. 02979-83457.
pers.busjes, inbouwsets, da1e lak. rad./cass. 020-190288. schuifd., cruise, zonw. glas.i. GL Stationcar, '84, 5-drs., '83, 1 11.900. Chevrolet Cita9-1979.
c.v.,
etc.,
metallic
Luxe KAMPEERAUTO'S t.h. ken. 020-230154, 02209-2174.
—n
bj.
tegen
11.950.
r—r 9
f
Superkoopjes
ecit
Telef. 04920-22483.
weggeefprijzen: Volvo 244 DL tion, '81, f 3950. Datsun Blue- en t.k., v.a. 2 tot 10-pers. Inl.
82, 65.000 km, LPG-inst., bei'78,
f 950. Opel Ascona 19 bird 2.0 GLD, '82, f 5750. Fiat T.H.S., 02295-3129.
Nieuwe MUIOKHOMES o.a.
3Ut
C
ge, 5-drs., prima staat, f 3950.
u
t. '79, f 1475. Vauxhall Daily 30 F 8 Bestel, '81, f 4750. Huur eens een echte VW- Clou, Arnold, Profi, Karmann,
APK,
met.,
schuifd.,
I.blauw
el.
80»
Telef. 03440 21112.
Ford Mustang 5.0 L autom., WESTFALIA kampeerbus v.a. Lee, Eder, Coryfee. Ook
c.v., 1e eig., 147.000 km, Cavalier, '79, APK, f 2450.
diverFIAT Uno 55 S, 1e eig., 45.000 f 21.750. 070-657263/456962. Mitsubishi Galant 2000 GLX Ghia, '81, f 6950. Ford Grana- f 700 p.w. all-in. Bij langere se occasions. Dag. geopend
'81, f 4500. Citroen GS, '79, da 2300 L, '84, f 11.950. Ford periode aantrekkelijke korting, van 9-17.30 uur, ook zat. Mob
950 lnr
MB 280 S AUTOMAAT, 1982,r 695.
m™ n?n
&
020-105478
mog.
f
En nog zeer vele andere Granada 2.3 GL, gas, '81, Braitman
Woudenberg, torhomes Louwers, Ind.terr.
veel accessoires, vef 5750. Mercedes 200 D, '80,
metaNic.
at ?® 93ta
S, groen, 5- | ours be kleding 01828-19585. auto's. Inruil mogelijk bij Hadu f 8750. Mercedes 300 D au- Droogbak 4, Amsterdam, telef. Danenhoef, Galliërsweg 39,
- Auto's,
Elandsgracht 5-7-9-11
Oss-Oost, 04120-34910/24811.
020-221168.
bak, 84, 46.000 km, f 13.995
T T VAN,
ov.•en 13, hoek Prinsengracht tom., APK, '78, f 6900. Mitsu- .
'
incl. 3 mnd. volledige garantie. Mercedes 300 TDT
9 e,lnt 9las - au,om ABS ■ 302-304, A'dam-Centrum. Vol- bishi Galant GL, gas, '82,
AUTOVROON 020-844471
Nederland
Vakanties in
Mitsubishi Sapporo
—tempomat, stereo/r./c., c.v..- op parkeergel. voor de deuren. f 7250.
Dame biedt aan: Fiat RITMO 72.000 km 1e eig., auto ver- '
f
•
'84,
12.950.
SeOpel
GSR,
5
van
Centraal
Station.
min.
-65 de Luxe, '82, LPG-install., keert in fantast, st.. vr.pr.•
Overijssel
Drenthe
Telef. 020-221469/221638. Tot nator 28 S, autom., gas, '82,
achterwisser, 3-drs., beige, f 34.500. 03407-3283.
f 13.250. Opel Senator 28 S
_ ziens bij Hadu Auto's.
ML-beh., prima st., f 4250.
autom., '80, f 8750. Opel Rek- HOLL. VELD, 6- en 8-pers. PONYPARK
SLAGHAREN,
Mitsubishi Colt 1200, beige, Let op: Wagenpark JOHAN
Telef. 03440-13535.
ord 23 D, '82, f 8250. Opel stacaravans, mei, juni en sept. paasvakantie, zomerhuisjes te
'84,
46.000
13.950
3
km,
BOOM, Zuiderakerweg 68, Commodore 2.5 Luxus, overincl.
f
i ir,« ix c c „.„„„li
T"
150 p.w., juli en aug. f 300 huur, incl. gratis gebruik van
voll. garantie. AUTO- A'dam-Osdorp.
100 auto's drive, '83, 1 12.250. Mini 1000, fp.w. Camping
motan
e
ta
85
met verwarmd attrakties, overdekt verwarmd
km
"",
,
VROON,
020-844471.
)
f
v.a.
600
tot
10.000.
f
q
Meeste '80, f 1750. Peugeot 604 STI zwembad. Telef. 05284-1448.
zwembad enz. Bel voor inl. en
f 13.950
incl. 3 mnd. volledige
APK-gekeurd. Door plaatsge- autom., '81, 1 3950. Peugeot
garantie. AUTOVROON, 020- Mitsubishi Galant GLS 2.0, brek
stuntprijzen. 020-105478. 505 STI, '82, f 7750. Ford 16
49.000 km, wit, '84, / 22.750
Superstunt
844471.
mnd.
garantie.
,
incl.
3
volledige
g
GERUBRICEERDE
3250.
Renauit
18
TS
Gelderland
t.
f
S,
'80,
advertenties
Nieuw
6-pers. bungalow in
Ru
oto AUTOVROON, 020-844471.
;.
kunt u telefonisch opgeven van Combi, gas, '80, f 3250. Re- Drenthe. Krokus f 200 p.w.
—:
: —r-r
85, ANWB/APK-gek., rek. ter
Laurel 2.0, 79, 's morgens 8.30 uur tot 's nault 18 TL, '84, f 7900. Rover Paasarrangement f 299. Ver- VELUWE, camping t Hazendal
inz., f 1550. Telef. 020-851144.
met.,
1
:
2150,
bl.
1e eig. r geenn avonds 21 uur! Bel 020-805805. 3500 autom., '81, f 5750.
der div. kortingen, o.a. 60+ en met zwembad. Bosr. omg.
C
T.1..M IC
C ■
Ford
TAUNUS
1.6
L jun.
2e zo mooi, nwe. bnd. 0203 halen 2 betalen. Bel nu: Re- T.h. stacar. en bung.tenten (6
op gas, in prima staat, 120.00 C 190288
_ Onderdelen, accessoires en reparaties creatiepark Nooitgedacht, te- P-'- Gezellig recr.progr. Toer-,
'
km, f 3950. Telef. 02297-3276. T
T
lef. 05924-1641, b.g.g. 1351. seiz en jaarplaatsen. Tevens
.
Te koop Nissan PATROL SafaT
<av
1600,
FORD Taunus
enkele caravans te koop. Ede,
r-r
4 x 4. benzine uitvoering,, Grote sortering auto-onderde- SIJBEKARSPEL 8.V., grote ZUIDWOLDE luxe vak.bung.,
prima, f 3950.
puntgaaf,
qqq km 1984 airco, vele len van zeer RECENTE scha- sortering auto-onderdelen, te- rust, tennisbaan, zwembad. 08380-12614/12859.
.
, , . .
Inr. mog. 020-105478.
VIERHOUTEN. T.h. vak.huisje,
extra's,
Telef.. de-auto's. Autosloperij Gebrs. vens in- en verkoop schade- en Telef. 05287-1901.
f 33.000.
FORD Mustang Cobra, '81, 05207-2124.
v.v. alle comfort. Ook te huur
Opdam, telef. 071-315101. Er- sloopauto's.
Klaprozenweg
voor midweek of weekend.
65A, A'dam-N. 020-363925.
kend STIBA-deelnemer.
puntgaaf, rijdt prima, f 5950.
Noord-Holland
05771-586.
Opel COMMODORE Berlina
Inr. mog. 020-105478.
-2788.
TeuAutosloperij Engelbert in Den e 05763-560.
9
U n ' 2?s°''•
villa,
9
nwe.
aanb.
3
Te
huur 2-8 pers. VAKANTIEBERGEN,
HONDA Prelude, puntgaaf,
Bosch
heeft onderdelen in
20 /lMi'6s5 '
Lochem
te
rijdt prima, '82, f 6950. Inr., 020-123420/156655.
voorraad van ± 1000 jonge au- Wij leveren (SKI) IMPERIALEN kam., 3 è 4 bedden, kitch., BUNGALOWS
Opel Kadett 13 S, LS-uitv., to's. Erkend STIBA deelnemer, dakdragers en skiboxen voor badkam., hal en tuin/terr. (Acherhoek). De Witte Berken,
gar. mog. Telef. 020-105478.
o
telefoon 05730-1308. Folders
eta
19 0 °? krT).' ' 85 Inl. 073-421081.
ieder merk en type auto. Fa. 02208-12662.
°£
HONDA Accord,
APK-gee a
gratis op aanvraag.
Excellent,
32,
Beukenplein
keurd, '79, puntgaaf, rijdt pri- f 15 995 lnAC WnwSnnM
PDiiircin
ii.-1 i
AUTOVROON
020
Amsi.rdam.
020-936032.
Zeeland
VELUWE.
Kamperen zonder
ma, f 2450. Telef. 020-105478.
tent.
eigen
Mogelijkheid voor
0 s 020 222713 Opel SENATOR 3.0 ECD autoen
een luxe vakantie zonder opKlassiekers
2H)
NIEUWVLIET, t.h. luxe car., bouwen en afbreken. Direct
84 champagne me- i- Autosloperij Monster, voor ge,
-85.000 km, sch.d/lier, inr.,
d./w.c./tv, 600 m van zee, 5- genieten van uw vakantieverOIU-limerS
bruikte
onderdelen
van
recente
donkerbruin
lederen
inte.
tallic,
n?n ion?RS
dagen, Pasen,
Hemelvaart, blijf in een compleet ingerichte
-—I
Telef.
rieur, 4 hoofdst., alle denkbaree SCHADEWAGENS.
bj. Pinksteren, f 275. 3 weken a- 6-persoons
Problemen met tekst? Onze opties, wagen is werkelijk nog3 01749-48213 b.g.g 070-911019. VW KARMANN-GHIA,
bungalowtent.
nieuw,
geheel
SPEURDERADVISEUSES
als
prijs s Haagweg 77, Monster, 5 min. 1971, geheel gerest., inruil pril, mei, juni, sept., ƒ 698. Camping ~'t Hazendal", Ede,
Keyman Reizen, 08376-4130.
mog. Telef. 04192-18001.
van Den Haag.
helpen u graag. 020 805805 f 27.500. Telef. 023-358129.
08380-12614/12859.
.

I 00U O
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Computerapparatuur/
programmatuur etc.

■

QBIO nOQIQ:

11

.

1

GELD nodig? Bel Intermediair
Boting, 9-16 u. Tevens alle ver- AUTOVERZEKERING. Concurzekerinqen. 03240-14099.
rerend tarief, betaling ook in
1
1
termijnen. QlBO4-13758.
I»
SPAARBRIEFBEURS
Eindh.
w
In/verkoop, contant, hoogste
3
aaa a
waarde. discreet. 040-521760.
QQ/V7E
/
NATIONALE
HYPOTHEEK
CENTRALE. Hyp. tot 130%
ELK BEDRAG IN '/t DAG' van de executiewaarde mog.
Hyp. met gem.gar. v.a. 5,7%.
AMSTEL-KREDIET
Jan v. Galenstraat 311, A'dam 20 jaar vast 6.85%, 30 jr. vast
SPAARBRIEVEN
inwisselen 6.9%. 020 880666.
nplHlpninnpn
tegen contanten? R'dam, 010VJCIUICIIII IyCI I
466W47. Eindh.. 040 119413
4 uur gereed. Jansen,
binnen
De Spaarbrievencentrale.
020 843699 '848933, 's avonds
02907-6464.

'

020 j

BEL

r

Verzekeringen, hypotheken,
geldzaken

~

Een SPEURDER?
805805.

Computer kopen of LEASEN?
Bijv. lease PC 2 x floppydrive è
f 19.75 p.w. of PC met 20 mb
harddisk a / 29.10 pw. Wij Ie
veren vrijwel alle bekende mer

door heel Nederland. Informeer naar onze voorwaarden
of maak geheel vrijblijvend een afspraak
Kuiper, Kemperinq 75, A'dam. 020 900767/038 547567

Autolening

"

Groothandel zoekt AGENTEN(ES), die op freelance basis•
hengelsportzaken gaan bezoeken voor Utrecht. Z.-H.. Brab.
en Zeel. Telef. 05169-1093.
-

.

met spoed goede
horecabedrijven in verkoop

Goede verdiensten voor professionele, zelfstandige SOFTWARE-VERKOPERS
m/v.
Dmg. Groningen, Leeuwarden,
Zwolle, Almelo. Arnhem, Eindhoven, Maastricht. Den Bosch,
Breda en Rotterdam. Bel:
315-123863.

'

Problemen met tekst? Onze

-

|

307 Chasm
™'n
U D
508 D gesl. alum. laadM.B.
bak, B/E-rijbew., '83 en '82.
M.B. 508 D gesl. Bestel. 1980
t/m 1983. M.B. 608 D chassis/cabine, 1985. M.B. 814
gesl. alum. bak, 1986. DAF
1300 gesl. geïsol. bak, met
koeling, 1980. Scania gesl.
alum. bak en laadklep. 1980. E.
Coppens, Rijksweg 24, Geffen
(N. B.). telef. 04102-2776.
Verkoop diverse VW Personen- en BESTELBUSJES. Telef. 020-230154/854029.
Lite-Ace,
1981,
TOYOTA
73.000 km,
APK-gekeurd,
i.g.st.. f 4000. Inl. 020-864919.
1980

ZUID-LIMBURG: t.h. zomer

hhuisjes in bosrijke omgeving

'

f

.

Agenturen en vertegenwoordigingen

Limburg

;

;

Nieuwe en gebruikte kantoormeubelen tegen DISCOUNT- PRIJZEN. Tevens inkoop vann
kantoormeubelen.i.
gebruikte
650 m' showroom. Theophilee
de Bockstr. 37, Amsterdam,'•
020-170126. Ook zaterdags geopend. Prijzen excl. BTW.

"I9B3

9.

tv, speeltuin, zwembad, kantine e.d. 05780-13992.
Te huur in SINT ANTHONIS:
vakantiehuis met tennisbaan.
Inl. telef. 08858 2119.

|

Zie Gouden Gids A'dam, pag.
244. Onze ruim 800 m 2 tellende
showroom is dagelijks geopend
en bovendien ELKE ZATER
DAG.
V. Boshuizenstraat 75, Amsterdam-B.v.t.
020-442040/,
362434.

SCHAYK, 4-pers. vrijst. bung.,

|

1

ï
:

'
'

j

i
'

1
1
!

-

Kantoormeubelpaleis.

Het

NOORDWIJKERHOUT:
t.h.
luxe bung. bij bos, duin, strand
een surfmeer. Vraag folder:
02523-75179.

'•

,

;

"

enkelcabTne'

MERCEDES 508 D, lang en
hoog, 4.10 wb, '81 en '83.
02207-18088
TRANSPORTER D. bijna '82,
f 6750, Ie eig., crème, LT 31,
gesl. best., '80, f 4250. 020190288.
Fia Ducate 1000 Transporter,

,

—-—

r.

E. Coppens b.a. 150 st. vrachten bestelauto's 0.a.: VW LT 40
D gesl. laadbak, 1982 en 1981.
VW LT 40 D, verl./verh., met
ramen, '84. VW Transporter
Kleinbus Diesel en Benzine,
1982 en 1981. VW Transporter
b
e
LPG
VW

'

+

Danflex
Nederland BV
Op 3 min.
van de RAI

PEUGEOT 305 GR, bijna '82,
f 3450, rood, 4-drs.. geweld.
goede wagen. 020-190288.
Renault 5, GTL-UITVOERING,
'81, van dame, 62.000 km,
i.z g.st., f 3250. 02296-17189.
Wegens vertrek naar buitenland. RENAULT 9 TSE, 70.500
km, bj. 1982, luxe uitv., kleur
i/vit, prima conditie, f 8500.
Telef. 020-988090.
Ren. 5 AUTOMATIC, bj. 1982,
21.000 km. Vr.pr. f 5500, met
ANWB-rapport. 02153-10371.
REN. 18 TS Stat., '80, / 3650,
groen met., 1e lak, perf.
cond., LPG-inst. 020-190288.
RENAULT 18 GTL Combi,
puntgaaf, rijdt prima, '80,
f 2950. Inr. mog. 020-105478.
Rover 2600 S, '82, LPG,
APK-gekeurd.
I.G.ST.,
T.e.a.b. Telef. 072-612295.
SUZUKI Alto, '83, met schade,
f 3950. Rijdt prima. Telef.
020 105478.
Talbot SOLARA 16 GL. aug.
'80. ruime, nette 4-drs. wagen,
f 2750 Telef 02993-65815.
Grandioze
autoshow
deze
week bij Hadu Auto's. Bij aanauto,
koop
radio/cassette
Tevens
minimaal
KADOÜ
t 1250 voor uw oude auto te
rug bij inruil. Geopend van 9.00
tot 20.00 uur!! Alle auto's
staan startklaar en gekeurd!!!
Financiering v.a. f 200 contant. Alle auto's inclusief BTW
en 3 maanden schriftelijke garantieü Aflevering gratis!! Ons
adres is: Elandsgracht 5-13.
hoek Prinsengracht 302-304,
Amsterdam-Centrum.
Telef.
020 221469 of 221638. Opel
Kadett 13 S '81. Luxe, 5-deurs.
kanskoop t 7750!! Ford Mus
tang '82, aircond., nieuwstaat,
t 8975'! Honda Prelude 1600cc
'80, 5 bak. sportvelgen. elektr
f 7450"
schuifdak.
nieuw
Mazda 323 Super Luxe '81, 3drs., puntgaaf, f 6475!! Mitsubishi Sapporo 2000 GSR '83.
unieke uitvoering, f 11.750!!
Audi 100 Grand Luxe t. '81.
groen metallic, 5-cil., f 7950'!
BMW 316 Luxe '81, Luxe,
kleur zwart, perfecte staat.
/ 9750!! BMW 320 Superluxe
'82, goudcolor, 5 bak, nieuw,
f 12.750!! BMW 318 i Luxe '83,

Noord-Brabant

j

,|

e
n

APK-gek. 020-190288.
PASSAT GLD, 12-'BO. t 4850,
groen. Passat LD Stat., '80,
f 4250, 5-d. 020-190288.
GOLF GLD Turbo, zilver metall., 118.000 km, incl. grote
beurt. 04920-22483.
VW PASSAT LS, '79, APKgekeurd, puntgaaf, rijdt prima,
f 2450. Telef. 020-105478.
GOLF CLD, bijna '84, f 10.650,
crème, 1e eig., 3-d., geh.
i.pr.cond., inr., fin. mog. 020190238.

,

...

magazijnstelling

i

'

voorraad leverbaar. Ruime sortering kantoor- en directiemeubelen. Diverse occasions en
speciale aanbiedingen. Zupa
3.V., Vredenhofweg 11, Amsterdam, telef. 020-881251.
TEKENTAFELS en ladenkasten.
Beursdemonstratietafels
en
-kasten
met 20-30% voorv.a.
f 45 p.m.
prijzen
Block Utrecht 8.V., Sophialn 5 deel. Wesjon, voor betaalbare
kantoormeubelen, nieuw en
Lageweide. telef. 030-442648
gebruikt, uit voorraad. 900 m Ji»
Lijnbaan
44,.
showroom.
•
Heemskerk. 02510-40434.
CANON PC copiers en toebehoren. Wolters,
Derkinde- frenstr. 74. 020-151962/154506
Wij hebben t.k.: MAGAZIJN
o.a i.
STELLINGEN (gebr.l,
Ahrend !•
kunt u kiezen uit de mooiste en Bruynzeel, Lundia,
/ 50
per m. Eu
grootste kollektie kantoormeu- Div. afm.. v.a.
romag,
Lijnbaansgr. 102, 10166
beien en uit voorraad leverKT Amsterdam. 020-221105.
baar.

Zuid-Holland

Bedrijfsauto's

.

s r
'

ten tegen gunstige prijzen uit VROON, 020-844471.

i ■

,

T,.

in diverse Opel Kadett GT 1600, zwart, TOYOTA Celica Sport Coupé,

Geheel witte 51.000 km, '85. f 20.995 incl. 3 12-'7B, f 2450, rood met., Coschuifdeurkasten en baliekas- mnd. voll. garantie. AUTO- rolla Sportswagon, '78, f 1450,

maten en kleuren.

i i

HAARLEM-CEN- Te koop gevraagd te A'dam of
goedlopende
omzet
min.
dagzaak, luxueus ingericht met SNACKBAR,
woning, uitbreiding mogelijk, f 200.000. Telef. 020-840270.
Benodigd eigen geld ca. T.k. Umond, landelijk gel. en
f 50.000. Teief- 023-275608.
compi. jngef . RESTAURANT,
Gevr. PACHT(ST)ER i.b.v. pa- opp. 160 ml uitst. gesch. voor
pieren voor bar/coffeeshop buitenl. rest. Schitt. 4-k.won.
Purmerend. Recht van koop. aanw. Koopsom bedrijf en
borgsom vereist. Telef. info. pand f 455.000 k.k. Ruime fin.
mog. Fuma 8.V., Joh. Huizin19 21 u. 02990-30830.
Babberich, CAFETARIA met galaan 80, A'dam. 020-140866.
terras,
bij camping, huur A'dam omg. Leidseplein t.h.
f 2200 p.m. incl. kleine wo- heel PAND, 6 vefd., f 4000
ning, overname f 42.500. Eni- p.mnd. Waarin café met souge financ. mog. Horecra Info terrain, ovem. f 55.000. 4 etaCentrum, 05454-74944.
ges, waarvan 3 verhuurd voor
' 3650
H
P
T.k. gevr. HORECABEDRIJVEN 't Gooi-Utrecht e.o. Com- Post en Zn.. 020-127053.
Bi, 02158-4342/1744.
2 STRANDPAVILJOENS tusALKMAAR. T.k. bar/bistro, sen H.v.H. en Scheveningen,
Huur vrijwel zonder concurrentie.
f75 000.
vraagprijs
f 1500 p.mnd. Bemidd. H. "«bij grote parkeerruimte en
camping. Prima matenaal, één
Post en Zn., 020-127053.
:
uitgiftetent en één paviljoen
met ± 75 zitpl., aparte toiletT.h.a. unjek BAR/café/restau-e,, VOOrraadcontainers. Open
rant in Overijssels merenge- van apr tot september. Pacht
b«d. Ideaal vooi echtpaar. fl4 600 p)r Elektr pj te)ef .
Omzetindicatie f 300.000 ex. aanvv Koopsom f 150.000. De
/ 130.CXX),
Overnamekosten
Zwart Horecabemiddeling, teincl. won. Hr.pr. 1.0. Reacties:
nin.476 16 46
;
br. 23A 34241 bur. bl. A'dam.
Zaanstad, centr. gel., zr.
Tk
...■.kopen of verkopen.
z
rn~
He- uxe en COmp|. jnger. fitness/
ZAAK
ol^'n9
8.V.. 076 SPORTSCHOOL met o.a.
710877*.
zwembad, sauna's, fitness.
Voor een goede en efficiënte vechtsporten, geh. ± 1500 m 2
BEGELEIDING bij aan- en ver vloeropp. Geh. verk. in uitst.
koop van een horecabedrijf staat. Koopsom goodw. en
belt u B & C. uw partners in inv. f 575.000. Ged. fin. mog.
bedrijvigheid in de prov. Brab., Pand. evt. mee t.k. Fuma
Limb. en Z.-Gelderl. Telef. 8.V., Joh. Huizingalaan 80,
04120-33451.
A'dam. 020-140866.
Wij zijn als bedrijfsmakelaardij zeer succesvol en verkopen daardoor veel bedrijven. Wij vragen dan ook

in

TRUM. broodjeszaak-pet.rest., omstreken

_.

en
kantoorkasten. Alleen Prins
Hendrikkade 99, bij Schreierstoren A'dam. Ook zat. geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
COPIERMACHINE, verkleinen
en vergroten, v a. f 59 p.m.
Amstel Copiers: 02963-3928.
GEBRUIKTE

:

SCHRIJFBUREAUS

Horecatransacties
T.o.a.

gewenste kleu- RECEPTIEBALIES
'

maandag 23 februari 1987 In alle door u
ren;
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UW

paaSWeök en

verder elke week
DRAAIT U:

07*3
I
U/
O" 10A1~71
I /I
VOOR DE
GRATIS FOLDER VAN

Hotel Montemar
PINEDA
p er

(Costa Brava)

superluxe touringcar van
SNOEVINK REIZEN wekelijks
naar de Costa Blanca/Dorada/Brava, ook speciale slaapstoel, retour v.a. f 199. Telef.
05413-3200. (Lid ANVR).
AANBIEDINGEN:
PorSpanje,
roSAS a/Zee, app. plus vil'
tugal, Tunesië, Oostenrijk etc. | a ' s per bus/auto, voordelig.
Reisb. Dob (SGR) 020-180051. | Nt 033-18600/18811.

-030-31 381 5

-

r
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mandag 23 februari 1987

Met toyoia kunt u het ver brengen
bekenden'van iedereen, die

zijn dan ook goede
iets te ver\ roeren heeft.
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LEVERBAAR MET 1.8 BINJINt [N
24 DiE SE LMOTOR. BRUTO LAAD-

ItVl RBAAR VI TlB BtNZINE-•IN
2 4 OltSt LMOTOR NI HO LAAD

2 4 Dit SE l MOTOR. NITIOUUD-
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BENZINE-I N

W^ ELMOT^aWAGON

COMMERCIAL tNCOMBUmRBAARMET 15
DE LUXE MET 15 BENZINEMOTOR. NETTOLAADVERMOGEN COMMERCIAL CA. 800 KG.
cabine.
commercial

]
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TADEM DCTEO

MET 3.4 DIESELMOTOR.
BW. TO LAADVERMOGEN CA. 3500 KG.
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COMMERCIALEN COMMERCIAL LONG LEVERBAAR MET VERHOOGD DAK, DUBBELE CABINE EN
ALS PERSONENBUS. MET 2.0 BENZINE- EN 2.4 DIESELMOTOR. HANDGESCHAKELD OF AUTOMAAT.
NETTO LAADVERMOGEN VARIËREND VAN CA. 1100 TOT CA. 1300 KG.

IMPORTEUR LOUWMAN & f'ARQUI BV. STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER TEL 01621-8 5900 ALLE TOYOTAS HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN MAXIMUM VAN 100 000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN
VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALIE -AF FABRIEK GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS WIJZIGINGEN IN UITVOERING VOORBEHOUDEN KIJK VOOR HET ADRES VAN UW TOYOTADEALER IN DE GOUDEN GIDS (RUBRIEK AUTODEALERS).
-

Brinkman hekelt vervlakking Hilversum
markten

ons televisie-toestel
uitzicht op een tastbare wereld? Ik twijfel daar aan.

„Geeft

Mede onder dwang van de
kijkcijfers heeft de vergroving
en versimpeling in Hilversum
toegeslagen. Door de moordende concurrentie concentreren de omroepen zich op dezelfde toevallige actualiteiten.
Televisie en ook dagbladen
brengen de grootste gemene
deler in de huiskamer."
WVC-minister drs. L. C.
Brinkman vindt zichzelf een
wat hij
slachtoffer van
noemt
de 'ineidentenjournalistiek' van de tv-verslaggevers. „Ik zal de geschiedenis
ingaan als de minister die het
gezin als de hoeksteen van de
samenleving beschouwt en
als de man van het nieuwe
sociale elan. Maar dat waren
slechts alinea's in lange en
doorwrochte betogen. Door
die uitspraken te isoleren
wordt de feitelijke verslaggeving geweld aan gedaan en
ontstaan er stereotypen."
—

—

De eenvormigheid en simvan
televisiepropelheid
gramma's vindt de bewindsman gevaarlijk in een tijd die
wel het informatietijdperk
wordt genoemd. „Nooit in de
geschiedenis van de mensheid waren er zoveel ontvangers van eenduidige informatie en werd over verschillende dingen zo gelijk gedacht.

Risicoloos
Volgens Brinkman brengen
televisiemakers de politiek terug tot een onnozele kwis.
„Ministers moeten in twee
zinnen een heel beleid uitleggen. Politici worden amusementsonderdeel in een praatprogramma en zij voelen zich
daar nog wel bij ook. Zij
gedijen in het klimaat van
simpelheid. Ik vraag me af of
tv-redacteuren zich nog wel
in een onderwerp willen verdiepen. Hilversum is risicoloos naar binnen gericht. Ik
noem dat programmatische

incest."

■ Minister
E. L. Brinkman... programmatische
incest...

De burger, die door minder
werk meer voor de buis zit, is
volgens de minister niet geholpen met vervlakking. „Bekende Nederlanders houden
de onbekende Nederlanders
van het werk. De infantiele,
stereotiepe en eenzijdige
praatprogramma's zijn zo
saai, dat de mensen al voor de
nachtfilm in slaap zijn gevallen."
De minister, die sprak voor

Levensstijl-onderzoek: „Kleurloos,
burgerlijk en egoïstisch"

media

Anti-STER-spot

moet consument

waarschuwen
„Consumentenorganisaties zouden toegang moeten
krijgen tot de STER om de
consument te waarschuwen
tegen eenzijdige reclameboodschappen." Dat zei Bert
Donia, directeur van Konsumenten Kontakt op een symposium van NGPR, vereniging voor public relations en
voorlichting.
Volgens Donia toont de
mislukking van het margarinemerk Morgen aan dat antireclamespotjes veel effect
kunnen hebben. Het produkt
tijdens de introductiewerd
een gehoor van 450 public
periode
in een experimenrelationsmensen en voorlich- teel anti-spotje
van Konsuters, noemde de videorecormenten
Kontakt
der de grootste stimulator STER-blokken ombuiten de
door Ati
van de emoties van de kijker.
Dijckmeester met de grond
„Met de afstandsbediening
gelijk gemaakt.
de nachtmerrie van de
Ook Unilever wijt het fiasSTER
kunnen die praatco van Morgen mede aan het
programma's versneld woranti-spotje. Volgens Donia
den afgedraaid. Maar dat kan wordt de consument
overnooit de bedoeling van de
spoeld door eenzijdige comprogrammamakers zijn gemerciële informatie.
weest"
—

—

door Jaap Deltenre

oud voor

IDe

op lange termijn gerichte, ka-

der scheppende taak binnen
communicatieprogramde
ma's."
Dat zei Tiemen Bosma,
voorzitter van de vereniging
van erkende reclamebureaus
(VEA) bij het in ontvangst
nemen van de eerste uitgave
van een serie boekjes over
direct mail dat PTT Post de
reclamebureaus aanbiedt.

Prognoses

■ Tiemen Bosma: „Groei diIn tegenstelling tot sommi- recte
reclame voorbij"
ge mediadeskundigen en PTT
Post zelf, voorspelt Bosma van postreclame.
Rechteen afnemende groei van streekse reclame groeide van
rechtstreekse reclame en dus 25% van alle reclamebcste-

Jeugd is
zijn leeftijd

jeugd van tegenwoordig is en doet gewoner dan wij denken. Volgens het onderzoek naar levensstijlen
„Jeugd '87" moeten heel wat bedrijven hun op de jeugd afgestemde reclame bijstellen. Slechts een kleine
minderheid van de ruim 3,1 miljoen Nederlandse jongens en meisjes van 12 tot 24 jaar vertoont vage
overeenkomst met de types in advertenties en STER-spots waarmee sommige adverteerders krampachtig
proberen goede maatjes te worden.
maatschappij-kritisch
onder volwassenen werd uitingejazz, blues cn chansons. Met
In doorsnee is de Nederstelde
scoort
met
jeugd
landse jeugd burgerlijk. Het
15 gevoerd. Maar de jeugd heeft 18 procent staat „klassiek"
drie op de hitparade van de
belangrijkste in het leven procent vrijwel gelijk aan de andere uitdrukkingsmiddevindt 39 procent: trouwen, jongelui voor wie carrière en len dan volwassenen. Behalmuzieksoorten. Het klassieke
consumptie
belangrijke ve de hierboven weergegeven type is tussen de 20 cn 24 jaar,
kinderen lanjgen en een gelukkig gezinnetje vormen. In waarden zijn. De tweede waarden, verraden vooral beter opgeleid, getrouwd of
grootte de tweede groep (28% groep zijn de junior-yuppies. kleding en muziek tot welke samenwonend, leest graag de
en vooral jongens) zijn zelfNet als de maatschappijcritici groep een jongen of meisje krant en gaat ter stembus als
standig denkende jonge menmet een goede opleiding, behoort.
er verkiezingen zijn.
sen. Hun voornaamste doel: maar jonger dan hun meer
Hoewel Madonna de favoOver de rockers (14 prolinkse tegenhangers. Materia- riete ster is, geeft een op de cent) is weinig meer te zegeen leuk leventje. Samenwonen en seksuele vrijheid listische types. Zij vinden een vier Nederlandse jongeren de gen dan dat punk, hard- en
staan hoog op het wensencarrière belangrijk om luxe voorkeur aan het Nederlandgewone rock hoger onder jonlijstje.
dingen te kunnen kopen. De se levenslied en nederpop, gens scoort dan onder meisjes. Deze groep vertoont geen
De drie resterende van de zelfzuchtigen vormen de schlagers, country en hitpavijf belangrijkste levensstijkleinste groep. Persoonlijke rademuziek. In deze grootste uitgesproken
kenmerken.
len onder de jeugd, vormen ontplooiing, aandacht voor groep zitten meer vrouwen Ook soul, disco, funk, rap en
te zamen een minderheid. De zichzelf, experimenteren en dan mannen en verhoudingsreggae scoren met slechts 10
seksuele vrijheid zijn voor de gewijs weinig scholieren. procent weinig aanhangers.
slechts 8 procent egoïsten on- Voor zowel de werkende als
Sportief
der de 12- tot 24-jarigen de werkloze jeugd is dit de favozaken waar het om draait.
riete muzieksoort. De schlaOver het expressiemiddel
Jeugd '87, door InterView gers en smartlappen worden kleding constateren de onderdingen in 1980, naar 42% (ƒ 3 en de Katholieke Universiteit net meest door getrouwde zoekers dat bijna de helft van
mannen en vrouwen en samiljard) vorig jaar. Bosma: in Nijmegen najaar 1986 gede jeugd een kleurloze groep
groei
stormachtige
de
houden
onder
ruim
duizend
menwonende vrouwen ge„Aan
is. Deze jongelui antwoorddraaid en minder door sajongens en meisjes, is het eervan de rechtstreekse reclame
den ontkennend op de vragen
lijkt mij een einde gekomen. ste echte onderzoek naar de menwonende mannen en jonof zij met hun kleding iets
Prognoses dat het aandeel in levensstijlen van de jeugd. In- gelui met vaste en los/vaste willen uitdrukken of hij een
verkering. De liefhebbers groep willen horen. Van de
1990 naar 55% stijgt, deel ik formatie over waarden, gevan deze muziek houden niet resterende wel expressieve
drag, kleding, muziek en proniet."
De reclameman voorziet in duktgebruik zegt meer over van politiek.
jongeren scoren de sportieven
De tweede populaire muplaats van een kwantitatieve mensenkinderen dan het tramet 27 procent het hoogst,
groei een kwalitatieve groei ditionele socio-demografische zieksoort is symfonische pop gevolgd door mannelijken/
en synthesizermuziek (24%).
in de direct marketing. ~Op onderzoek.
vrouwelijken (18%) die de naToen het bedrijfsleven in Deze voorkeur hebben midbasis van een betere meetdruk leggen op hun sekse, de
de jaren zeventig ontdekte delbare scholieren met polizakelijken (13%) die veel geld
baarheid zal vaker geargumenteerd van DM-campagdat jongeren een zelfstandige tieke belangstelling.
hebben en van stijl en excluen koopkrachtige groep afnenes worden afgezien. Rechtsieve dingen houden. Deze
mers zijn, met een geheel Klassiek
streekse reclame zal bovengroep wordt overheerst door
Klassieke muziek is voldien beter moeten aansluiten eigen uitgavenpatroon, werd'
jongens van 19-24 jaar die
op deze doelgroep hetzelfde gens de jeugd niet alleen „de" samenwonen of los/vaste verop de reclame in massametype onderzoek losgelaten dat klassieke muziek, maar ook kering hebben.
dia."

Kranten en tijdschriften onmisbare reclamemedia
„Ondanks de sterke opkomst van rechtstreekse reclame en de verwachte uitbreiding van reclamezendtijd
in 1988, zullen massamedia
als kranten en tijdschriften
niet aan betekenis inboeten.
In tegendeel. Ten eerste hebben de uitgevers via marktsegmentatie een antwoord gevonden op de demassificatie
binnen onze samenleving,
waardoor het massamedium
aan effectiviteit wint. Ten
tweede vindt er een bewuste
heroriëntatie plaats over de
functie van reclame in massamedia binnen de commerciële
communicatie. Massamediareclame krijgt een onmisbare,

mensen
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Oranje-bob op zijn kop

Vergeer is er weer
}

Hein Vergeer was een week
na het voor hem teleurstellend
verlopen wereldkampioenschap schaatsenrijden voor allrounders in Heerenveen, weer
best te spreken. Vergeer was er
weer zogezegd want niemand
kon in Deventer de oud-wereldkampioen volgen bij de nationale titelstrijd. Vergeer won
twee afstanden en kwam op de
500 en 10.000 meter niet meer
in moeilijkheden. De andere
nieuwe Nederlandse kampioenen waren (op de foto van links
naar rechts) Jan Ykema
(sprint), Christine Aaftink
(sprint) en Yvonne van Gennip
(vrouwen allround). Voor Van
Gennip was het de eerste keer
in haar carrière dat zij deze titel
veroverde.

Pi
|

Niet op fraai

Tijdens World Cup-

wedstrijden voor bob-

j

"■

olympische bobbaan in

het Amerikaanse Lake
Placid sloeg de Oranje-

\

geschoren fairways of aalglad
de greens maar
gewoon op een
grove ondergrond werd het
Nederlandse
golfteam onderhanden genomen. Het ging
om de eerste
centrale training
op de Haagsche
Golf en Country
Club die door
Donald Armour en de Engelse leraar John
Corby werd verzorgd. De doorgaans niet met
keiharde training „verwende" golftoppers onderwierpen zich opvallend gemak kelijk aan het
strakke regiem van de beide trainers, „maar",
aldus bondscoach Robbie van Erven Dorens,
„ook golfers moeten aan hun conditie schaven om hun vorm te kunnen verbeteren.

combinaties op de

|

racer om en werd behoorlijke schade aan
het „karkas" toegebracht. Zoveel zelfs dat
voortzetting van de
wedstrijdenserie niet
meer mogelijk bleek.
De bemanning kwam
er redelijk goed vanaf.
Martin Kwakkelstein,
Erwin Douwes en Niek
Broeier mankeerden
op wat ontvellingen na
niets, maar Kees Broek
moest met een gebroken been in een ziekenworden opgeno-

\

'i

Golfers doen het anders

Ïhuis
men.

Successen blijven dan niet uit". De golfselectie die bestaat uit Goslings, Hart Aberson,
Kirsten, Lovey, Muffels, Muntz, Oosthoek,
Reede, Ruts, Smits van Waesberghe, Van Zijl
en Van Dam, mikken op een plaats bij de
eerste acht in het EK voor landenteams dat in
juni in Muhrhof wordt gehouden.
Foto: Ruud van der Linden
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Cooman, Kulker en Druppers sloegen slagbij EK

Competitie loopt
met één week uit

Van onze

speciale verslaggever

Van onze Telesportredactie
ZEIST, maandag
De competitie in het betaalde voetbal zal vrijwel zeker met één week
uitlopen. Naar aanleiding van de afgelastingen in het afgelopen weekeinde
is competitie-leider Jan Huijbregts in
de knel gekomen
met de speeldata.

LIEVIN, maandag
De Nederlandse atletiektoppers
hebben dit weekeinde tijdens het

achttiende Europees indoorkampioenschap in het Franse Lievin
bewezen geen boodschap te hebben aan de organisatorische wanorde die er op dit moment, wederom, binnen de atletickunie leeft.

Sensationeel

ORANJE OP DE LOOP MET GOUD

Met fantastisch goud voor Nelli Fiere Cooman, Han Kulker en Rob Druppers en zilver
voor Elly van Hulst daverde de Oranje-trein
voortvarender dan ooit voort. Sensationeel was
de ongelooflijke accelleratie van sprtinkanon
Nelli Cooman die haar eigen wereldrecord van
7.00 op de 60 meter heel dicht benaderde: 7.01
seconden. Maar even onvergetelijk was de
voortreffelijke come-back van Rob Druppers.
twee jaar terug het absolute en naast Coe en
Cramm, veelbelovende wonderkind op de 800
meter. Zijn gouden race had een allure die veel
perspectief biedt voor de nabije toekomst en Seoel in 1988

Han Kulker leidt de dans op de 1500 meter. Sterker: hij wint deze afstand
zetfs en voor het eerst in zijn atietiekloopbaan betekent dat een gouden
medaille en een Europeso titel. Vorig jaar eindigde deze middenafstandloper als
*

derde.

Elly van
Hulst was in
Lievin uitstekend op dreef.
Elly greep na
een zwaar gevecht tegen de
Engelse Yvonne Murray het
zilver op de
3000 meter.
•

Kraayenhof was met 46.80
sneller dan zijn begin deze
maand in Duitsland gelopen

46.88 sec.

Het nummer 60 meter horden eindigde gisteren voor
Mellaard in een regelrecht
drama. Leek hij in zijn serie
nog op de derde plaats af te
stevenen, vlak voor de laatste
horde blesseerde hij zichzelf
en werd hij tot overmaat van
ramp nog gediskwalificeerd,
omdat hij op de verkeerde
baan terecht kwam. Mellaard
moest zich in het ziekenhuis
laten behandelen, waar voor
een gescheurde spier gevreesd
werd.
Slechts zes atletes verschenen in de finale over 3.000
meter bij de vrouwen op de
baan met de Westduitse routinier Brigitte Kraus en de Britse Yvonne Murray (derde tijdens EK te Stuttgart) als
voornaamste
concurrenten
van Van Hulst. Na een eerste
(3.02
'boemer-kilometer
min.), liep Murray een voortvarende tweede kilometer in
2.50, om tenslotte in een heel
snelle 8.46.06 min. te eindi-

Dissonanten

Op het nummer verspringen bij de vrouwen noteerde
ADA-atlete Edine van Heezik
een regelmatige serie (6.35-

gen.

Nelli Fiere Cooman bevrijdt zich ontspannen van een
haarklem. In Lievin is ze opnieuw de sterkste van Europa
op de 60 meter indoor en in de kleedkamer wacht op de
Rotterdamse topatlete bruisende champagne. Het goud
mag tenslotte gevierd worden nietwaar...

plaatsje oogste Heezik, wiens
nationale record indoor op dit
onderdeel nu scherper staat

\

|

programma in te las-

•

Jan Huijbregts

zondag 7 juni eindigt. Daardoor zal de dit seizoen voor het eerst te
houden nacompetitie in de eredivisie,
voor één plaats in het UEFA Cuptoernooi, pas in het weekeinde van 27/28
juni worden afgerond.
Door deze verschuivingen ontloopt
Jan Huijbregts tevens 'knelpunten' als
Feyenoord-Go Ahead Eagles, dat op
dezelfde dag (Paaszaterdag) gespeeld
diende te worden als de 'Rotterdam
Marathon'. Omdat er dan niet voldoende politie in de Maasstad beschikbaar zou zijn, dreigde dit duel door
burgemeester Peper te worden uitgesteld. Door het nieuwe schema schuift
Feyenoord-Go Ahead echter door naar
de Paasmaandag en staat het doorgaan
van deze wedstrijd niet langer ter
discussie.
maar op

ambtstermijn van zes jaar
ooit heeft behaald.

gers.

I

Daarna zal het resterende speelschema met één week/ronde opschuiven,
waardoor de competitie niet op 31 mei,

in het bijzonder. Ilan Kulker
Elly van Hulst completeerden het Oranje-bal in Frankrijk en deed alle ellende binnen de KNAU even vergeten.
En terecht want de vreugde rondom Nelli Cooman en
alle andere trotse medaillewinnaars uit het Nederlandse
kamp was van een groter belang. Of om met Nelli te spreken:,,lk werd door de hele
entourage in Lievin enorm
gestimuleerd en vooral door
mijn schoonfamilie op de tribunes".
Het onlangs bekend geworden vertrek van bondscoördinator Arie Kauffman, die
een kantoorbaan bij de Rijks
Universiteit van Utrecht verkiest boven een arbeidsintensieve baan bij de Atletiekunie, heeft nauwelijks of geen
negatief effect gehad op de
prestaties van de Nederlandse atleten, die weieens een
keer met de nog geen jaar bij
de Atletiekunie werkzame
Kauffman kennis gemaakt
zullen hebben, maar zich
overgens meer aan zullen
trekken van de adviezen van
hun privé- of vakgroeptrainer, dan dat ze zich de aanwijzingen van atletiek-outsider Kauffman ter harte zullen nemen. Het absurde feit
doet zich nu echter voor dat
Kauffman in de negen maanden tijd dat hij bij de KNAU
werkzaam was, op meer successen kan bogen dan zijn
naar Zweden teruggekeerde
voorganger Buuts in zijn

ongeldig-6.64-6.43-6.63-ongeldig). De afstand van 6.63 meter betekende .niet alleen een
verbetering van het Nederlands indoorrecord (eveneens
op haar naam met 6.43 meter), maar tevens kwalificatie
voor het WK-indoor over
twee weken in het Amerikaanse Indianapolis. Met
haar optreden in de schitterende accommodatie van het
mijnwerkersNoordfranse

»

Het is nu de bedoeling, om over vijf of
zes weken (de weekeinden van 29 maart
of 5 april) een inhaalsen,
waarin ook
PSV-Ajax wordt opgenomen.

en

De eerste dag, zaterdag,
kende de Nederlandse ploeg
slechts dissonanten in snelwandelaar Harold van Beek
(gediskwalificeerd),
Krista
Aukema (uitgeschakeld in de
halve finale 800 meter in een
tijd van 2.06.85 min., toch
dicht tegen haar persoonlijke
record) en Emiel Mellaard,
die onder druk van buitenaf
was bezweken en, ondanks
eerdere uitspraken, toch aan
het verspringen meedeed, terwijl hij er mentaal nog niet
rijp voor is. Met 7.62 meter
als beste sprong, werd hij
twaalfde in het veld van Europa's zeventien beste sprin-

|
|

dan 'outdoor' (6.56 meter),
zelfs de bewondering van de
op dit nummer weer superieure DDR-atlete Heike
Drechsler (7.12 meter). Een
spontane
van
handdruk
Drechsler was de verdiende
beloning voor het goede optreden van de aan haar tweede sportleven begonnen Van
Heezik, zelfs indien in aanmerking wordt genomen dat
Sovjetrussische
enkele
springsters ontbraken.
Ook Marjan Olyslager kan
terugkijken op een bijzonder

geslaagd Europees indoortoernooi. Twee weken geleden kondigde ze in Den Haag
aan dat de tijd van 8.04 op de
60 meter horden tot de mogelijkheden moest behoren. Zover kwam het niet; ze verzekerde zich wel van een finaleplaats, zeker knap, omdat zij
in de halve finale volkomen
ten onrechte een waarschuwing kreeg voor het veroorzaken van een valse start.

Na in de series, dank zij een
perfecte start, een nieuw nationaal record van 8.10 te heben gelopen, verbeterde de
Bredase zich in deze halve
finale, ondanks deze valse
start, opnieuw met een tijd
van 8.03, om in de finale
tenslotte, volkomen kansloos

tegen de Bulgaarse Donkova,
als laatste en zesde te eindigen in 8.09. Die plaats was
niet in haar planning opgenomen, voor het overige kon
Olyslager alleen maar met tevredenheid over haar optreden terugkijken.
Arjen Visserman (400 meter), Rob Druppers (800 meter) en, zeer verrassend Jaap
van Treyen, alsmede een uiterst zelfverzekerd lopende
Han Kulker (1500 meter) hadden geen moeite zich van een
finaleplaats te verzekeren.
Visserman voegde in de semifinale op de 400 meter opnieuw een nationaal record
toe aan het toch al indrukwekkende aantal van de eerste dag. De pupil van Henk

De voorspelling vooraf van
trainer Kersten dat Van
Hulst weieens een nationaal
record zou lopen, kwam precies uit. De Rotterdamse wist
nog net aan de indrukwekkende eindsprint van Kraus
voor te blijven in een nieuw
Nederlands
record
van
8.51.40 min.
Ook Arjen Visserman leek
in de finale op de 400 meter
bij de mannen op een medailleplaats af te stevenen, maar
in de laatste meters kwam
Visserman net te kort. Hij
finishte als vierde in 46.96
sec.

Geheimen
Han Kulker, vorig jaar tijdens het EK in Madrid nog
goed voor brons, had zich de

finslc op de 1500 meter heel
wat zwaarder voorgesteld.
„Hij oogt nonchalant," verklaarde zijn trainer Bram
Wassenaar na afloop. „Maar
dat is een van zijn geheimen.
Tactisch loopt Han zeer
sterk," vervolgde Wassenaar
zijn loftuiting aan het adres
van de atleet, die op dat mo-

COOMAN:

„Schoonfamilie
stimuleerde mij
in gouden race"

zijn carrière kende en die hij
nu afgesloten lijkt te hebben.
„Zoals ik mij nu voel, voel ik
mij goed, maar het moet er

natuurlijk wel uitkomen," aldus de atleet, die zich als
koploper in de 800 meter meteen bijzonder sterk voelde en
die positie dan ook niet verliet. „Ik wilde winnen. En
deze overwinning geeft mij
enorm veel zelfvoldoening,"
keek Druppers op zijn race
die hij in 1.48.12 min. won,
terug.

Nieuw gebaar
Nellie Cooman had weder-

om een nieuw gebaar aan
haar inmiddels fameuze voorbereiding op de sprint toege-

voegd. Behalve het reeds bekende hulp vragen aan God,
het handje schudden met de
ment de tweede gouden metegenstanders, is daar nu ook
daille van ons land (na Cooeen gracieuze buiging aan
man vorig jaar te Madrid) toegevoegd, wanneer de speaveroverde.
ker haar naam aankondigt.
„Het ging inderdaad vrij „Soms moet je wat nieuwe
gemakkelijk, ik had meer van dingen verzinnen," aldus
de Sovjetrus Lotorev verCooman, voor wie in de
wacht," aldus een over zijn kleedkamer de champagne
eigen prestatie stilstaande reeds klaar stond. „Ik wist
Kulker, die nu even gas gaat dat mijn schoonfamilie in de
terugnemen voordat hij eind hal zat, en een spandoek
van de week naar Florida ver'Rijsbergen/Rotterdam groet
trekt. De winnende tijd van Nelli Fiere-Cooman' was een
Kulker in deze finale bedroeg enorme steun voor mij,"
3.44.79 min. In Florida gaat sprak Cooman na de race, die
Kulker zich met zijn traiopviel door haar fantastische
ningsgenoot Druppers op de acceleratie.
universiteit van polshoogIn Indianapolis wacht haar
springer Chris Leeuwenover twee weken de strijd
burgh voorbereiden op het met de Canadese Taylor, van
WK-indoor dat over twee wewie ze onlangs in Canada verken in de Verenigde Staten loor. „In Amerika gaat het
plaatsvindt.
over twee weken nog beter
Druppers voelde er op de dan hier," wist Cooman. „Ik
800 meter niets voor om in de ben niet bang voor Taylor.
schaduw van zijn vriend- en We ontmoeten elkaar straks
trainingsgenoot Kulker achop neutraal terrein. Ik verter te blijven. „Het gaat loor destijds omdat ik struif
steeds beter met mij," aldus kelde, let maar op. Over twee
Druppers, daarmee doelend weken in Amerika gaat het
op de minderer periode die nog veel beter."

16

maandag 23 februari 1987

MAANDAG
Superdefensieve taktiek

Telstar wil Van der Hart
VELSEN, maandag
Cor van derHart is bij Telstar de
belangrijkste kandidaat om trainer
Fred André aan het eind van dit
seizoen op te volgen. Deze week zal
het bestuur van de eerste divisieclub met zowel Van der Hart als
zijn huidige werkgever Ajax de
overgang trachten af te ronden.
Met het aantrekken van de AmsterCor van der Hart
damse assistent-trainer hoopt Telstar het samenwerkingsverband niet Ajax
verder uit te
bouwen. De afgelopen twee jaar fungeerde de Velsense club
namelijk als 'tussenstation' voor Ajacieden, die nog te licht
werden bevonden voor de hoofdmacht van technischdirecteur Johan Cruvff.

Van onze sportcorrespondent

VOLENDAM, maandag
Helmond Sport lijkt het antwoord te hebben gevonden op het tiktak-spelletje van het dit
goalie Wim
seizoen toch onverwacht ontketende Volendam. Of de voetbalwereld met deze oplossing wel zo
van der Mey blij moet zijn, valt echter zwaar te betwijfelen. De Brabanders kwamen niet naar het
den redt voor- vissersdorp om de 2500 toeschouwers een aantrekkelijke wedstrijd voor te schotelen, maar
dat Volendam- joegen zuiver op één punt. Dit uitgangspunt resulteerde in een zware defensieve taktiek en een
spits Duif 11)
1-1 puntendeling. Het is voor het publiek niet te hopen dat meer trainers het voorbeeld van hun
gevaarlijk kan collega
Jo Jansen volgen.
worden. Na de
Hoogstwaarschijnlijk een zullen die 'fout' in de tweede pen legden een synonieme
snelle tegenillusie omdat ook in de eerste competitiehelft niet meer ma- combinatie aan de Volendamtreffer stond
de doelman
divisie alles om de punten ken. Een zware defensieve se op het veld en via doelman
draait.
Voor
Volendam taktiek gepaard met veel fy- Klouwer kwam Helmond
verder Noordhollands sucbreekt daarmee een nieuwe siek geweld, ligt de ploeg van Sport op gelijke hoogte. De
deur ging daarna op slot. Dit
ces in de weg fase aan in het groeiproces
Jan Brouwer niet.
ten
koste van de toeschoumet schittenaar de status van volwaardiDe oefenmeester: ~Nee,
wers,
maar volgens Jo Jansen
rende reddinge eredivisieploeg. Biedt de
dat zag je duidelijk tegen Helvoordelig voor het
uitermate
schogen op
tegenstander Volendam ruimmond Sport wat constant met
zelfvertrouwen
van zijn equiten van Plugte en stapt zij met offensieve acht man achter de bal openu het
pe.
..Hopelijk
komt
boer en Bakbedoelingen het veld op dan reerde. Je moet in zo'n geval
weer
geloof
eigen
kunnen
in
ker.
ga je de boot in tegen de razendsnel combineren met
terug."
oranje-hemden.
Veel teams veel beweging in de voorste
■
De spelers van Volendam
lijn. Het eerste kwartier ging
liepen
door het gelijke spel
het nog aardig, maar daar
overigens
een premie van
bleef het bij. Gelukkig hielgulden
mis, die beschikden mijn spelers wel vast aan 2500
gesteld
baar
was
door een cowe
de organisatie, waardoor
sponsor.
Helmond Sport geen enkele
uitgespeelde kans hebben geboden. Een positief aspect
Volendam Helmond Sport 1-1 (1aan
deze verder weinig 1) 8 Jonk 10. 12. Philippen 11.
boeiende wedstrijd."
Scheidsrechter: Hoeben. Toeschou•

•

Cup:

Everton

Wimbledonwipt

in FA

HSV
-

3>el.

-

wers. 2SOO

Zeper

VOETBAL

-

Veteraan
Ewald Lienen
ziet het niet
meer zitten...
Hoe kan het
ook anders.
Borussia MG
leidde tegen
•

alleen plaatsten de Londena-

ren zich voor de kwartfinales
van het toernooi om de prestigieuze beker, ze vernamen
ook dat een van de concurrenten aan de kop van de

eerste divisie, Liverpool, niet
verder was gekomen dan een
gelijkspel (2-2) bij Aston Villa. De overwinning van Arsenal op het in de tweede divisie laag geklasseerde Barnsley sprak niet erg tot de
verbeelding. De score bleef
laag, 2-0, en het spel was in de
kou niet bepaald hartverwarmend. Tottenham hield de
score in eigen huis tegen
Newcastle United beperkt tot
1-0 door een treffer van elf
meter van Clive Alien.

HSV, maar

ging door
stomme defensie fouten
alsnog de
boot in.

West-Duitsland
Borussia

Dortmund

Eredivisie
Den Bosch-PEC Zwolle

AZ-Roda JC

Ajax-Haarlem
Eerste divisie

Spanje

in cijfers

-

-

-

.

-

-

-

-

•

-

-

Athletic Bilbao Seviila 0-1. Valladolid Sabadell 1-0. Real Madrid
Cadiz 2-1. Murcia Racing Santander 2-1. Gijon Osasuna 3 0. Zaragola Real Sociodad 1-0. Las Palmas
Barcelona 0-0, Eapanol Mallorca 31, Real Betis Atletico Madrid 2-1.
STAND na 28 wedstrijden: Barcelona 42. Real Madrid 39. Espanol
36, Athletic Bilbao 29. Mallorca 29.
Real Betis 29, Seviila 28. Gijon 28,
Real Sociedad 27, Atletico Madrid
27, Valladolid 27. Zaragoza 27, Murcia 26, Cadiz 23. Osasuna 22. Santander 22, las Palmas 22. Sabadell 21.

ledereen maakte zich op
voor een heerlijk Volendams
voetbalmiddagje, die achteraf precies twaalf minuten
bleek te duren. Een schitterende combinatie in de achtste minuut tussen Van der
Poppe en Duif belandde bij
Jonk, die diagonaal keihard
uithaalde: 1-0. Ruim drie minuten later was het uit met de
pret. Renê van de Kerkhof,
Tjapko Teuben en Rob Philli-

-

-

Diagoras 3-1 Panionios

Veria 3-1
PAOK Aris 2-0 AEK Ethnikos 2-1.
De stand aan kop na 19 duels: 1.
Olympiakos 31; 2. PAOK 27; 3. OFI
Kreta 26; 4. Panathinaikos 24; 5.
Iraklis 21; 6. Panionios 19.
-

-

Schotland

-

•

•

-

:

-

-

..

Portugal
~

...

-

-tnarnriiii-f

Benfica Elvas 2-0 Portimonense
Sporting Lissabon 1-1 Salgueiroa
Porto 0-3 Guimaraes Farense 0-0
Chaves Maritimo 3-1 Belenenses
Boavista 1-2 Academica Braga 0-0
Rio Ave Varzim 1-1.
De stand aan kop na 20 wedstrijden: 1. Benfica 34. 2. Porto 32; 3.
Guimaraes 31; 4. Sporting Lissabon
-

-

•

•

-

-

-

Engeland

-

-

-

-

-

24.

-

•

-

Coventry City 0-1 Tottenham
Newcastle United 1-0 Walsall Watford 1-1 Wigan Athletic
Huil City 3-0 Wimbledon Everton 3City

Italië

-

Hotspur

Turkije

ZEIST, maandag

-

•

Avellino
Ascoli 0-0 Brescia
Como 2-0 Empoli Atalanta 0-0 AC
Milan Juventus 1-1 Roma Internazionale 1-0 Sampdoria Verona O-O
Torino Napoli 0-1 Udinese Fioren-

-

-

-

-

Besiktas Istanbul Ankaragucu 10 Galatasaray Fenerbahce 0-1 Altay
Izmir
Sariyer 2-1 Diyarbakispor
Malatyapor 0-1 Rizespor
Zonguldakspor 0-0 Trabzonspor DenizlisBoluspor 4-2
por 3-0 Kocealispor
Eskisehirspor Bursaspor 1-1 Antalyaspor Samsunspor 0-2.
De stand na 23 duels: 1. Samsunspor 34; 2. Besiktas 32; 3. Galatasaray 30; 4. Trabzonspor 30; 5. Fenerbahce 29; 6. Altay 25; 7. Genclerbirligi 24; 8. Eskisehirspor 23; 9. Malatyaspor 23; 10. Denizlispor 22; 11.
Sariyer 21; 12. Boluspor 21; 13. Ko-

-

-

•

-

-

-

•

tina 1-1.
De stand na

-

19 duels: 1. Napoli 30;
Internazionale 26 Juventus 25 AS
Roma 25 AC Milan 24 Verona 21;
Sampdoria 19 Torino 18 Como 17
Fiorentina 16 Avellino 15 Empoli 15
Atalanta 13 Brescia 13 Ascoli 12
Udinese 6.

Griekenland
Kalamaria Apolon 4-1 Yiannina
Iraklis 0-1 Doxa OFI Kreta 2-0 Larissa Olympiakos 1-2 Panathinaikos
-

-

-

-

-

-

-

cealispor 20; 14. Ankaragucu 19; 15.

Zonguldakspor 18; 16. Rizespor 18;
17. Bursaspor 16; 18. Antalyaspor 15;
19. Diyarbakispor 12

5-2
2-1
6-0

Ajax

PSV
Den Bosch
Feyenoord

RODAJC

Beker derde ronde
Feyenoord-Den Haag
1-2
De overige wedstrijden werden afgelast.

Topscorers
EREDIVISIE: is: 1. Van Basten
(Ajax) 18 doelpunten. 2. Bosman
(Ajax) 16. 3. Koolhof (PSV). F. Booy
(PEC Zwolle) 14. S. Gullit (PSV).
Keur (Haarlem) 11, 7. Van der Gijp
(PSV), Willaarts (FC Utrecht). Lengkeek (Sparta) en Gillhaus (FC Oen
Bosch) 10, 11. Koeman (PSV), Böc*
kling (Sparta), Tahamata (Feyenoord) en Schapendonk (Excelsior)
allen 9.
EERSTE DIVISIE: 1. Grim (NEC)
16 doelpunten. 2. Van der Ark (Cambuur) 15, 3. Van der Weel (DS73) 14,
4. Van Tilburg (Helmond Sport) 13,

5. Maddock (Willem II) 12. 6. Van de
Brom (Vitesse). Leeuwerik (De
Graafschap) en Rontberg ICambuur)
11. 9. Lammers (RKC) 10, 10. Thai
(MVV).
Krommendijk
(Wageningen), Kulsdom (DS79), Van Velien
(NEC),

Sparta

FC Twente
VVV
Groningen
FC Utrecht
PEC Zwolle
Den Haag
GA Eagles

FortunaS
Veendam
AZ
Haarlem

Excelsior

21 17
19 15

20 9
19 8
19 8
19 7

19 6

20 6
19 5
19

6

19

5

18 4

18
19
18
20
20

5
4
2
4
5

18 3

2 2 38
3 1 33
6 5 24
7 4 23
5 6 21
6 6 20
8 5 20
8 6 20
7 7 17
5 8 17
6 8 16
7 7 15
5 8 15
7 8 15
10 6 14
6 10 14
4 11 14
4 11 10

62- 17
57- 12

31-24
35- 27

27-27
35- 27
22 -24
24- 29
32- 29
28- 33

37-36

23- 31
15- 25
24-33
18-25
16- 31
14- 41

15-44

Eerste divisie: Aston Villa Liverpool 2-2 Charlton Athletic Oxford
United afgelast Chelsea Manchester United 1-1 Leicester City
Norwich City 0-2 Manchester City
Luton Town 1-1
De stand na 28 wedstrijden: 1.
Everton 54; 2. Arsenal 27 53; 3.
Liverpool 52; 4. Nottingham 47; 5.
Luton Town 47; 6. Norwich 47; 7.
Tottenham 26 44; 8. Coventry 40; 9.
Wimbledon 27 39; 10. West Ham
United 27 38; 11. Watford 27 37; 12.
Manchester United 37; 13. Queen's
Park 27 36; 14. Sheffield Wednesday 35; 15. Oxford 33; 16. Chelsea 29
33; 17. Manchester City 29; 18.
Southampton 27 28: 19. Leicester
•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Volendam
DS 79
Vitesse

Willem II

RKC
Graafschap

Heerenveen
MVV

NEC
RBC
NAC

Emmen

Telstar

MVV-NAC.
DONDERDAG 26 FEBRUARI, 19.30 UUR
EREDIVISIE: PSV-Veendam.
ZATERDAG 28 FEBRUARI, 19.30 UUR
EREDIVISIE:
FC Twente-FC Den
Bosch; PEC Zwolle-VVV.
EERSTE DIVISIE: Emmen-Telstar; SC
Cambuur-Helmond Sport.
ZONDAG 1 MAART, 14.30 UUR
EREDIVISIE: Excelsior-Fortuna Sittard; FC Den Haag-Ajax; FC GroningenFeyenoord; Sparta-Go Ahead Eagles.
-

Dit zijn de data:
Het meisjeskamp wordt (uitsluitend bij voldoende
belangstelling) van 6 t/m 10 juli gehouden in
Papendal. Voor de jongenskampen zijn de volgende
data vastgesteld:

13 t/m 17 juli Sittard
20 t/m 24 juli Sittard
27 t/m 31 juli Sittard

10 t/m 14 augustus Papendal
17 t/m 21 augustus Papendal

19 10 7

■l> til iliul.

27
27
25
25
24

41— 25
40- 30
41- 26

9 3 21
7 4 21
6 620
5 7 19
7 7 17
8 6 16
4 7 8 15
5 5 10 15
6 2 10 14
19 5 4 10 14
20 4 6 10 14
18 6 012 12
18 2 6 10 10

29— 22
23— 18
37- 31
38-41
35-35
17-22
24- 30
22- 39
28-39
37— 36
28- 42
28— 39

20 11

19 8

19
20
18
18
18
19
19
19
18
19
20
18

11
10

5
9

3

4

8 6
6
7
7
7
5
4

2
4
2
5
6
4

per week per persoon (incl.
De kosten bedragen / 450,
volpension). Elke deelnemer ontvangt bovendien een certificaat
plus een AKAI sporttas, gevuld met o.m. een Adidas voetbalshirt
t.w.v. /55,- en tal van andere presentjes. Alle verdere
bijzonderheden vindt u in het informatiepakket, dat ook een
inschrijfformulier bevat.

BELGISCHE LOTTO

Stand eerste divisieNederlandse lotto
Cambuur

•

-

34- 24

43- 31

22 26- 26

SVV
Eindhoven
Helmond Sp
Wageningen
Heracles
20— 35
DS'79 en Volendam periodekampioen

Programma volgende week:
WOENSDAG 25 FEBRUARI, 19.30 UUR
EERSTE DIVISIE: SC Heerenveen-De
Graafschap; RK&Heracles; RBC-NEC;

Ajacied John van 't Schip
heeft zich zondagavond afgemeld voor de selectie van het
Olympisch elftal wegens een
blessure. Woensdag speelt het
Olympisch elftal in Porto de
kwalificatiewedstrijd tegen
Portugal. Bondscoach Rinus
Michels beslist vandaag of er
nog een zestiende speler
wordt aangewezen. Eerder
waren Feyenoord-aanvaller
René Hofman en FC Utrechtspits John van Loen al afgevallen.

1.

ACV
Hecrenveen 0-4 (0-0).
Doelpunten: Kist 2 en Adema 2.
Toeschouwers 200.
Westerwolde-Veendam 18 (14). Doelpunten. Hui/ingh 4. Huistra 2. Klapstra en Keukens 1.
Toeschouwers 300

Pim v.d. Meent. Alle deelnemers logeren en trainen
samen met leeftijdgenoten. Ditmaal zijn maar liefst
twee professionele centra gereserveerd: Papendal in
Arnhem en Sportcentrum Limburg in Sittard.

-

-

Oefenvoetbal
-

Ook deze zomer organiseren wij
weer onze drukbezochte Junior
Voetbalkampen, voor jongens èn
W
meisjes van 9 t/m 18 jaar. De kampen
staan onder leiding van bekende trainers,
zoals o.a. Bert Jacobs, Nol de Ruiter, Frans Körveren

Van 't Schip zegt af
voor olympisch team

FA Cup (vijfde ronde): Arsenal
Barnsley 2-0 Leeds United Queen's
Park Rangers 2-1 Sheffield Wednesday West Ham United 1-1 Stoke

1600

Gun uw kind zoh
grandioze sportweek!

-

-

FA Cup (vierde ronde): Brechin
Dundee United 0-1 Clydebank Hibernian 1-0 Dundee Meadowbank
1-1 Hamilton Motherwell 1-2 Hearts
Celtic 1-0 Morton St. Mirren 2-3
Rarth Peterhead 2-2 St. Johnstone
Forfar 1-2.
Eredivisie: Falkirk Aberdeen 0-3

-

Fühler 10. 20 Maliën 11. Scheidsrechter: Uilenberg. Toeschouwers:

m

-

-

rechter Blom Toeschouwers 1500.
Gele kaart: Van Bijsterveld (RBC) en
Kuut en De Meyer (beiden Telstar).
Emmen Willem II 11 (1-1). 11.

(advertenties

-

-

-

2-1
RBC-Telstar
1-1
Volendam-Helmond Sport 1-1
Emmen-Willem II
1-1

Brood (RBC), Janssen
Jonk (Volendam) allen 9.

■

•

-

DS79-NEC

(RKC),

27: 20. Charlton 26, 21 Aston Villa
25: 22. Neweastle 27 22.

Buitenlands voetbal

Bayern

-

München 2-2 Fortuna Ousseldorf
Eintracht Frankfurt 3-3 FC Köln Vfl
Bochum 1-0 FC Nürnberg
Werder
Bremen 5-1 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 3-1 FC Kaiserslautern
Blau-Weiss Berlin 2-0.
Bayer Uerdingen FC Homburg. Vtb
Stuttgart Waldhof Mannheim en
Schalks *04 Bayer Leverkusen werden alle afgelast.
Da stand na 18 wedstrijden: 1.
Hamburger SV 26; 2. Bayern München 25; 3. Bayer leverkusen 17 22;
4. FC Kaiserslautern 22; 6. Vfb Stuttgart 17 21; 6. Borussia Dortmund
20; 7. Werder Breman 20; 8. Bayer
Uerdingen 17 19; 9. FC Köln 18; 10.
Schalke '04 17 17; 11. Borussia
Mönchengladbach 17; 12. Vfl Bochum 17; 13. FC Nürnberg 16; 14.
Eintracht Frankfurt 16; 15. Waldhof
Mannheim 17 15; 16. FC Homburg
17 10; 17. Fortuna Düsseldorf 9; 18.
Blau Weiss Berlin 8.

-

De karakteristieken van de overige wedstrijden zijn:
OS 79 NEC 2 1 <1t)l 3. Slagboom
10. 80 Radstaat 11, 89 Bartelings

Ook Jo Jansen van Helmond Sport kon niet onder de 21 Scheidsrechter: Met/. Toeindruk raken van hel ver- schouwers: 1300. Gele kaart: Mi(beiden DS) en
toonde spel, maar verheugde chielsen en Kulsdom
Peters en BrookEric
van
Rossum.
zich met het behaalde punt. huis (allen NEC).
„Wij zitten mentaal in een
De spelers van NEC /uilen het
diep dal. Angst is onze slechte duel in Dordrecht niet gauw vergeraadgever. Een goed trai- ten. Het in de top meedraaiende DS.
dat de eerste periodetitel won,
ningskamp
in Benidorm kwam
al in de derde minuut op
wordt gevolgd door een klap voorsprong
door Slagboom. Tien
tegen Yitesse, 3-2 verlies. Ga minuten voor tijd slaagden de Nijer maar aan staan. Voor deze megffnaren er eindelijk in te scoren.
wedstrijd hehßen we onze Radstaat maakte g«lijk. Een minuut
voor tijd zette Bartelings DS op 2 1.
taktiek daarom aangepast en In
de laatste minuut maakte NEC
het is goed uitgepakt. Volen- alsnog 2 2 door Henk Gnm. maar
dam was zelfs rijp voor een scheidrechter Met/ keurde de tref
zeeperd." Dit werd de Noord- fer af vanwege buitenspel. De polimoest er aan te pas komen om
hollanders bespaard omdat tie
de woedende NEC spelers uit de
Helmond zich weigerde ook buurt van de arbiter te houden.
RBC ■ Telstar 1 1 10-11 1 Frans
in aanvallend opzicht te laten
Jansen 01 64. Voets 1-1. Scheidsgelden.

PROGRAMMA TOPSCORERS UITSLAGEN LOTTO TOTO STANDEN W5 SPEL
Uitslagen Stand eredivisie

Toto 14

KARAKTERISTIEKEN:

BUITENLANDS

Hamburger SV moest tegen Borussia Mönchengladbach een achterstand wegwerken. Voor een kleine
30.000 toeschouwers in het
Volksparkstadion opende in
de 20e minuut Frontzeck
voor Borussia de score met
een kopbal. HSV speelde matig, tot op slag van rust Jusufi
verrassend de gelijkmaker
produceerde. De ploeg van
Happel speelde een sterke
tweede helft en pakte de Zwarte dag
winst door twee treffers van
Het was dit weekeinde een
de 20-jarige Schmöller.
zwarte dag voor de achtervolgers van Napoli in de strijd
om de Italiaanse landstitel.
Verrassing
De koploper klaagde er in de
Wimbledon zorgde zondag zware uitwedstrijd tegen Tovoor een grote verrassing in rino in winst (1-0) om te zetde vijfde ronde van de strijd ten. Internazionale zag de
om de Engelse F.A. cup. De achterstand op Napoli groeien
ploeg schakelde in eigen sta- tot vier punten door de nederdion Everton uit: 3-1. De laag (0-1) tegen AS Roma.
10.000 toeschouwers zagen favoriet Everton na vier minuOok Juventus raakte een
ten een voorsprong nemen punt verder achter. De titeldoor Wilkinson. Een minuut verdediger kwam bij AC Mivoor de rust bracht Hodges de lan niet verder dan 1-1 en
teams in evenwicht. Doelman heeft nu vijf punten minder
Southall stopte de strafschop dan de ploeg uit Napels.
van Gage, maar de toegesnelde Hodges kreeg de bal toch
Grote man bij Napoli was
over de doellijn, \yimbledon invaller Bruno
Giordano, die
kreeg door die onverwachte na een maand afwezigheid
gelijkmaker uitzicht op de zijn rentree maakte. De 30kwartfinales en hield Everton jarige speler kwam negen
in de tweede helft onder druk. nuten voor het einde van mihet
Fashanu (na een uur) en duel in het veld en hielp zijn
Sayer (een kwartier voor het ploeg aan de
eerste zege op
einde) zorgden voor een verhet terrein van Torino sinds
rassend vervolg in het bekerzes jaar. Giordano rondde zes
toernooi.
minuten voor tijd een actie
Arsenal beleefde eveneens van de Argentijn Maradona
een gunstige zaterdag. Niet met een kopbal af.

Zo was het juist

Helmond-

loopt punt uit

AMSTERDAM, maandag
Hamburger SV heeft een punt voorsprong op Bayern München
genomen bij de hervatting van de Bundesliga. Waar HSV thuis
gladjes met 3-1 van Borussia Mönchengladbach won, verspeelde de
titelverdediger de volle winst in de laatste seconden van de
uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund: 2-2. Slechts zes van de
negen vvedstrijden vonden doorgang na de langste winterstop in de
Westduitse voetbalgeschiedenis. De zes gespeelde duels trokken
samen 132.000 toeschouwers en boden spectaculair voetbal.
Ruim 50.U00 toeschouwers
vermaakten zich bij Borussia
Dortmund
Bayern München. De kampioen en bekerhouder stond bij rust gewonnen door twee treffers van
Wolfahrt. De thuisclub kwam
na de onderbreking sterk terug en veroverde door Dickel
en Zore een verdiend gelijkBaverns boze trainer
do Lattek vond zijn spelers
na afloop allesbehalve Europese toppers.

punt

NIEUWE FASE IN GROEIPROCES

Van onze Telesportredactie

Verrassing

een

kost Volendam

i t lli

—

Éli

tffWil

De winnende cijfers van de Nederlandse lotto (nummer 8) zijn: 12
-14-21-27-31-34, resergetal: 41.
Deelnemers: 572.128, inleg: f.
f.
2.499.123,-, prijzenbedrag:

Vraag het GRATIS informatiepakket aan:
bel direct De Vraaglijn (020) 802.802.
Of stuur deze bon ingevuld terug

1.225.766.-.

Cijferspel
Het winnende getal in het cijferspel is: 74 00 84.

r—

Toto
Een juist ingevulde kolom in de
volgt
uit: 2-3-1-1-3-1-3-3-1-1-23 Deelnemers: 33.290, inleg: f.
161.420,--, prijzenbedrag: 93.197,-.
sporttoto (nr. 8) ziet er als

Toto-gelijk
De winnende wedstrijden in toto-gelijk (nr. 8) zijn: 5- 13-15 -18
28. Toegevoegde wedstrijd: 3.
Deelnemers: 3.538, inleg: f. 15.062,
prijzenbedrag: 7.154,-.

1

——————

I JA, stuur mij gratis en vrijblijvend het informatiepakket met I
inschrijfformulier voor de Junior Voetbalkampen.
j

J

| Naam:
|

|

Straat en huisnr.:

|

j

j Postcode:
I Plaats:

I

-

Haarlem-AZ.
EERSTE DIVISIE: De Graafschap-FC
Wageningen; DS'79-SC Heerenveen; FC
Volendam-SW; Vitesse-Willem 11.

W5-SPEL
Het achtste W 5 spel werd zondag gespeeld
in Hilversum. De juiste uitslag is: 4•6- 9 -1 -10.
De winnaars van de vijf koersen zijn: Eerste
koers: nummer 4 (Antrapid Aldorp, G. van
Eykelenborg). Tweede koers: nummer 6 (Yes
Corosa, P. Vlaar). Derde koers: nummer 9 (Zozo
Oldeson. Mw. J. Dragt). Vierde koers: nummer
1 (Amy David. H. Schoonhoven). Vijfde koers:
nummer 10 (Yellow Shadow, H. Schoonhoven).
Omzet: f. 106.156,50. Uitbetaling: f. 15.923,40.

Duitse lotto
De winnende getallen in de
Westduitse lotto zijn: 3-10-24-33
46 47. Reserve-getal: 12. De
uitslag van „Spiel 77" is: 5 5 4 1 3 7
-

-

I Deze bon in een als brief gefrankeerde envelop sturen naar: I
IDe Telegraaf, Afd. Product Management, Postbus 376, |
1000 EB Amsterdam. Zet linksboven op de envelop
I
I 'Voetbalkamp'.
I

I

UUJ J

1.

Belgische

■

lotto

De winnende cijfers van de Belgische lotto zijn: 6 -16 -18-26 35
41. Reserve-getal: 20. Het jokernummer is: 8734978.
-

T
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Na 5-2 zege op offensief PEC Zwolle:

Bergkamp

Den Bosch rukt op
naar derde plaats

DEN BOSCH, maandag
Co Adriaanse had geen moeite met de geflatteerde 5-2
nederlaag. De oefenmeester van PEC Zwolle weet namelijk
als geen ander dat dergelijke uitslagen inherent zijn aan de
speelstijl van zijn selectie. Dit keer profiteerde Den Bosch
voor de ogen van 3500 (!) toeschouwers van het (te) offensief
ingestelde PEC Zwolle (5-2), „maar de volgende keer winnen
wij weer met dikke cijfers."
„Ik zou bij de uitwedstrijden toch minder opportunistisch
van start gaan," concludeerde Theo de Jong. „Thuis is dat
wat anders." Den Bosch maakte in de openingsfase van het
„foutenfestival" de woorden van De Jong gedeeltelijk waar.
Zonder middenvelder Arthur Hoyer („Ik revalideer na een
knieoperatie. Mijn knieschijf is bijgeslepen, er brokkelden
stukjes kraakbeen vanaf. De revalidatie zal zeker nog vijf
weken in beslag nemen") kwam Den Bosch al snel op
voorsprong. Ruud Kaiser benutte een beoordelingsfout
van de uitgelopen PEC-doelman Raven, die de bal voor
zijn voeten kopte. Van 20 meter afstand vond Kaiser het
lege doel: 1-0.
Vervolgens trok PEC Zwolle het initiatief naar zich toe.
Voor rust profiteerde Alex
Booy van een vergissing van
het verdedigingsduo Adriaanse en Van Eek 1-1.

nieuwe

door Bert Schaap

afloop.

De problemen van Haarlem waren Johan Cruyff verder worst. Het toch al nauwelijks aangetaste moreel van
Wie het laatst lacht... Haar (links) en Metgod zien ontzet toe, hoe een geintje uit de hand loopt. zijn ploeg was opgevijzeld en
'Slachtoffer' Aron Winter {rechtsl is de lachende derde, helemaal als arbiter Hobé even later naar de Amsterdamse technischde penalty stip wijst.
Foto: Hans Peters directeur had tevens kunnen
constateren, dat rechterspits
Dennis Bergkamp de concurrentiestrijd binnen zijn selectie nog extra had opgevoerd.
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VOETBAL
door Jaap de Groot
De pas 17-jarige aanvaller
was met name de eerste helft
de grote attractie in De Meer
en bezorgde met zijn onberekenbare dribbels de ene ver-

Donkere wolken

mann: 3-1.

FEC Zwolle, zonder de geschorste Wilco van Buuren,
kwam terug tot 3-2 (Verschoor) en zette vervolgens
alle kaarten op de aanval. De
verdediging, met het zwakke
centrum Kamstra en Veld-

ROTTERDAM, maandag
ouderwetse ellende. Zo ziet de nabije

Een nieuwe structuur en
toekomst voor Feyenoord eruit, nadat het gisteren door FC Den
Haag uit het KNVB bekertoernooi werd gewerkt. In de Kuip
bezorgde Ron de Roode de Rotterdammers een ware nachtmerrie
en een psychologische klap, door vijf minuten voor het einde van
de verlenging de 1-2 achter doelman Joop Hiele te schieten. De in
de competitie al uitgerangeerde ploeg van Rinus Israël is daarmee
uitgestreden op alle fronten en moet zich als hoofdprijs richten op
de derde plaats in de competitie

wijk. kwam daardoor voor
joker te staan. Kaiser en Gill-

haus profiteerden koelbloedig en kopten FC Den Bosch
naar de derde plaats in de
eredivisie.

Onderhand is Den Bosch
echter de lachende derde op
de ranglijst. Zoiets doet natuurlijk pijn in de Maasstad.
„Een ramp is het", mompelde
Kinus Israël. Dat is geen
woord teveel, vooral als je de
kwartfinales niet bereikt tegen een veredeld C-team van
Den Haag. Pim van de Meent

Kans
Het elftal van Co Adriaanse daarentegen liet een kans
liggen om door te stoten naar

de middenmoot. ..Voorlopig

maak ik me daar geen zorgen
om," was het luchtige commentaar van de Zwolse oefenmeester. „Alleen
met

kon

spektakel kan het betaald
voetbal gered worden. Wat
betekent degradatie als er
geen betaald voetbal meer

|is."

Meniscusblessure

jar

Voetballer
hveatn
Bosch: Van Grinsven

gisteren namelijk geen

beroep doen op de geblesseerde basisspelers Boere, Bouwens,
Plak, De Vos
van Steenwijk (nog één minuut ingevallen) en de ge-

Den

6; Van de Hoorn 6; Adriaanse
7; Van Eek 7; Bijnen 5; Van
der Linden 7; Van Nielen 6;
Steinmann 7; Krüzen S; Gillhaus 6; Kaiser 7.
PEC Zwolle: Raven 6; Yucedag 7; Kamstra 7; Veldwijk
6; Duim 6; A.Booy 7; Wilkens
7; Doufikar 6; Mc.Nulty 6;
Verschoor 5; F.Booy 6.
RAPPORTEUR:
ROEL WIERSMA.

voor Jan Pouls

VOETBAL

door Sieb Oostindie
schorste Purvis. „En Martin
Jol was ook nog een probleemgeval met zijn gebroken
teen", aldus de coach, die er
bij zijn libero echter op aangedrongen had om toch te
spelen. De redelijk geheelde
breuk kreeg gisteren opnieuw
een klap. toen Jol Tahamata

ncerschopte. De schoffelende
laatste man werd echter door
arbiter Jan Keizer een voortijdige afgang naar de kleedkamers bespaard.

Nou was Den Haag ook niet
naar Rotterdam gekomen om
ENSCHEDE, maandag Feyenoord met sprankelend
PC Twente moet het bij de voetbal vast te zetten. Nadat
competitiestart van volgende de gastheren het eerste kwarweek tegen Den Bosch stellen tier duidelijk sterker waren
zonder Jan Pouls. De midden- geweest, scoorde Ron de Roovelder liep in de training te- de 0-1 en beperkte Den Haag
gen een meniscusblessure op. zich tot het verdedigen van
Pouls wordt morgen in het de voorsprong.
„Als wc achterkomen, gaat
ziekenhuis athroscopisch onderzocht.
het gelijk 50% minder",
Van

onze Telesportredactie

•

Keje

naar

en

*

Mole- -f

Ben

Wijnstekers

kunnen het tij

\

hier

i

nog ke-

ren. als Ron de
Roode
uit-

haalt. De spits
van Den Haag zou later èch-j:

■

Gillhaus steenhard 2-1 in,
vier minuten later blunderde
de Zwolse defensie op identieke wijze en scoorde Stein-

ter twee maal
scoren.

\
!

meende Israël. „Er is door
iedereen hard gewerkt, maar
het middenveld (met Been,
Tahamata en Molenaar in de
beginopstelling) is niet evenwichtig. Ik ging er vanuit dat
het tegen Den Haag zou moeten kunnen lukken, maar het
is ook deze wedstrijd te aanvallend gebleken. Het is niet
de bedoeling om zo door te
gaan, maar we hebben niet
veel keus, want Hoekstra is
ook al offensief ingesteld.
Toch hebben we de kansen
gehad, maar als je ze niet

AZ drukt door in slotfase...
Hans Visser eerst nog rakelings naast, maar luttele minuten later was het Loggie
die over rechts de achterlijn
haalde en via een uitgemeten
boogbal Tol in staat stelde
koppend te scoren: 2-1. De
Alkmaarse zege was een feit.
Na het eindsignaal van de
zeer matig leidende Dolstra
toonde Eijkenbroek zijn opluchting door zijn spelers op
het veld te complimenteren.
Later in de perskamer bekende hij; „Natuurlijk ben ik
eindverantwoordelijke
de
man, maar de ploeg die er nu
staat is voornamelijk het
werk van Louis van Gaal. Ik
werk hier pas sinds 1 januari.
Van Gaal heeft voor de winterstop nog met die jongens
gevoetbald en heeft daardoor
nog meer inzicht in de groep.
Hij is dan ook veel meer dan
een hulptrainer. Kessler had
daar een mooi woord voor:
directe medewerker. Dat is
zeker van toepassing op
Louis..."

ALKMAAR, maandag
Do grote gok viel goed uit
en de ontlading van emoties
was dan ook voorspelbaar. In
een sensationele slotfase wist
AZ via goals van Michel Vonk
en Pier Tol een schijnbaar
hopeloze 0-1 achterstand te;cn Roda JC om te buigen in
winst die voor de Alkmaarse

degradatie-kandidaat

brood-

nodig was. Het trainersduo
Eijkenbroek-Van Gaal heeft

le overlevingscampagne ingevet met drie redelijk debuterende amateurs (Van Haastrecht, Goulooze en Min). Het
ilagen van deze gewaagde onderneming biedt natuurlijk
perspectief, hoewel AZ na de
M achterstand lange tijd
voetbalde met het hoofd in de
strop.

VOETBAL
aul Neijns

doorP

Nadat Jans 0-1 (61e minuut) aantekende, hield keeper De Koning z'n ploeg in de

race door counterkansen van

Meyer en Hoekman onschadelijk te maken. Roda profiteerde dus niet van de counterkansen en het jonge AZ
toonde in het laatste kwartier
een verrassende dosis mentale weerstand.

Concurrentie
Voor de winterstop was het
moreel ver te zoeken wanneer
de Alkmaarders op achter-

Roda-verdediger Piet Wildschut verovert de bal op AZlinkerspits Pier Tol. In de slotfase zou de Volendammer in
Alkmaarse dienst de winnende treffer maken.
Foto: Cor Mooy
•

stand kwamen. Verder zijn
Louis van Gaal en „De Eijk"
van mening dat ze met deze
ploeg vooruit moeten voetballen in plaats van angstig op
eigen helft te spelen. Er is
drang naar het vijandelijke
doel. AZ kan vanuit dat oogpunt

voetballen, voorname-

lijk omdat men daarvoor voldoende techniek en creativiteit bezit. „Ook hebben we de
top van het tweede elftal bij
de hoofdmacht gevoegd om de
concurrentie te verhogen. Dat
is goed uitgepakt", aldus Eijkenbroek, die in de eerste

De Meer

AMSTERDAM, maandag
Haarlem bedankt! Johan Cruyff zoog tevreden aan z'n zoveelste sigaret, de spelers stapten
monter het veld ai en de ruim 9000 toeschouwers gingen content naar huis. Met het gemak van
een Texaanse scherpschutter had Ajax namelijk zes patronen achter de arme Edward Metgod
geschoten. Daarmee was de smaad van het 3-0 verlies in Venlo weer weggepoetst, overigens tot
grote woede van Hans van Doorneveld. Ontzet had hij toegekeken hoe zijn ploeg zich sloom en
slap naar een 6-0 nederlaag liet voeren. „We hebben nu een week nodig om de wonden te
likken. Zo kunnen we onmogelijk in de eredivisie blijven", foeterde de Haarlemse coach na

ovenbd Kuip.

Na rust gaf PEC in recordtijd de wedstrijd uit handen.
In de 52e minuut omzeilde
Van de Hoorn de buitenspelval en kopte de ongrijpbare

in

Haarlem helpt Ajax
weer op de been...

Den Haag schakelt Feyenoord uit voor bekertoernooi

VOETBAL

attractie

helft kon constateren dat zijn
ploeg Roda kansloos liet, in
de openingsfase een aantal
kansen creërde, maar nadien
terugzakte naar een bedenkelijk peil, waarvoor een hoofd-»
klasser zich zou schamen.
Het flitsende eindschot van
AZ vergoedde niettemin veel
voor de 2500 toeschouwers.
Roda JC werkte echter volleVoetballer van het jaar
dig mee door vrijwillig terug
te zakken. De Limburgers zaAZ: De Koning 7; Gouloogen hun laffe spelletje toen
ze 6; Castelijn 7; Min 6; Oosafgestraft door een eigen terveer 6; Van Haastrecht 6;
man. Jans verdedigde in de
Patrick 6; Van der Hengst 6;
eigen zestien meter zwak uit,
Loggie 7; Visser 6; Tol 7.
onderschepte,
Oosterveer
Roda JC: Smits 6; Hanshaalde de achterlijn en invalsen 6; Brandts 6; Wildschut
ler Vonk hoefde alleen zijn 6; De Jong 6; Suvrijn 7; Jans
voet tegen het leer te zetten: 7; Blattler 6; Meijer 7; Hoek-

1-1.
Het gretige AZ rook de
overwinning en drukte door.
Tol kopte op aangeven van

man 6; Trost 6.

RAPPORTEUR:

TINUS BOSSELAAR.

afmaakt, mag je ook nergens

Schellevis,
bij Feyenoord na de eerste Steenwijk
voor
tegentreffer wel het geval. Scheidsrechter: Jan Keizer.
„Verdedigend was het nog
niet zo slecht", meende Ruud
„Goochelaars"
Heus, „maar als je wedstrijEn vooral in dat laatste feit den blijft verliezen, wordt
BAAN
school de Rotterdamse ellenhet natuurlijk wel een geVan
onze Telesportredactie
de. Nadat Regi Blinker in 68e spannen situatie. Israël vroeg
AMSTERDAM, maandag
minuut nog voor de gelukkime donderdag nog bij hem te
Het
duel RKC-Heracles,
ge gelijkmaker had gezorgd, komen. Een of andere man voor woensdag op het dat
promaakte Roode namens Den uit Hoorn had hem gebeld dat gramma stond in de eerste
Haag met een scoringsperik niet serieus voor mijn sport divisie gaat niet door. De
centage van 100% (twee kanzou leven en dat ik constant wedstrijd wordt
uitgesteld
sen, twee goals) duidelijk, in de kroeg zat. Maar dat is
RKC-spits en speler
omdat
waar het aan Feyenoord-kant onzin, ik heb juist nog nooit van het jaar
in de eerste diviaan ontbrak. Want met name zo serieus geleefd, misschien sie,
van Velzen is uitPeter
de eigen voorhoede, met de ben ik zelfs wel té gespannen verkoren om die dag met het
compleet falende Elstrup en geweest".
Olympische team uit te koRené Hofman, zette de Rotmen in en tegen Portugal.
terdammers zélf steeds op het Kansen afmaken
verkeerde been en daarnaast
Een dergelijk voorval geeft
zijn er teveel types 'goochelaars' als Been, Tahamata en natuurlijk wel aan, dat ook
Blinker. „Kwalitatief zijn wij Israël zich niet zeker meer
Van onze Telesportredactie
minder", dachten de Haagse voelt. Hoe moet het nu verder
HAARLEM, maandag
prijsschutter Ron de Roode met Feyenoord? Ben WijnsteHaarlem-spits Piet Keur
en Alphons Groenendijk over kers: „Ik weet het echt niet. hield nog een extra pijnlijke
de krachtsverschillen, „maar We moeten de kansen geherinnering over aan de wedFeyenoord is helemaal geen woon afmaken. En zorgen dat strijd tegen Ajax. De 26-jarieenheid en wij hebben als we de derde plaats halen".
ge aanvaller liep vlak voor
Bijzonderheden:
10.906 toeploeg gewoon meer inhoud.
tijd tegen de elleboog van RoEn bij ons hebben de meesten schouwers; gele kaart voor Heus nald Spelbos op en ging hevig
(Fevenoord), Jol en Lankhaar
dan wel nooit in de Kuip (Den
bloedend gestrekt. Hoewel
wissels: 15. Hoekstra
gespeeld, maar er was nie- voor Haag);
Keur
het duel nog wel uitTroost; 58. Barendse voor
mand met angst".
speelde, bleek hij na afloop
Hoekstra (spierverrekking); 95.
Na de sterke start was dat Morley voor Ling; 119. De Vos van zijn neus te hebben gebroken.

aanspraak op maken".

RKC-HERACLES
VAN DE

Keur breekt neus

Het merk met de leeuw maakt de kollektie van de eeuw!
Vi'ant Quick schoenen voor veld-, zaal- en
loopsporten zijn nu sneller, flitsender en
trefzekerder dan ooit.

een

stij-

Dc bluf van dc Amsterdamse teenager stond daarom in schril contrast met de
houding van Haarlem. Nadat
Arnold Mührcn op aangeven
van Bergkamp in de 19e minuut de score had geopend,
leek de ploeg van Van Doorneveld verder voor een 'goed
doel' te spelen. Bij zeker drie
doelpunten kreeg Ajax namelijk alle medewerking van
een Haarlemmer en zo kroeg
de bescheiden Noordhollandse formatie ook nog eens de
lachers op de hand. Want
nadat Cees Baas veertig seconden na de 1-0 een schot
van Rijkaard dusdanig van
richting veranderde, dat Edvvard Metgod voor de tweede
keer kansloos was, zorgde
routinier Martin Haar weer 4
minuten later voor een gedenkwaardige klucht.
De Haarlemse aanvoerder
vond het toen nodig om de
felle Aron Winter te provoceren en ging vervolgens zelf
voor schut. De terugspeelbal
op Metgod was namelijk te
zacbt, dc sliding van Winter
perfect getimed, waarna de
handen van Metgod de kuiten van de jonge Ajacied vonden. Met een glimlach om dc
mond bleek Ronald Spelbos
nog over voldoende galgenhumor te beschikken om de
zege vanaf 11 meter veilig te
stellen: 3-0.
Rustig en bedaard kon
Ajax na de pauze de wedstrijd verder uitspelen. Net
zo gecontroleerd als de afgelopen week de nederlaag tegen VVV werd verwerkt.
Geen paniek, geen irritaties,
slechts de nuchtere analyse
van Cruyff dat het 3-0 verlies
gewoon te wijten was aan de
enorme vooruitgang die zijn
ploeg had geboekt. ~We waren de afgelopen weken
steeds maar weer sterker dan
onze tegenstanders en daardoor slopen fouten in ons
spel, die vooralsnog niet werden afgestraft. Tegen VVV
gebeurde dat uitgerekend
wel en daarmee was in één
keer duidelijk waar de
schoen bij ons aan het wringen was. Het was een goede
les en ik weet.zeker dat het
Ajax dit seizoen geen tweede
keer zal overkomen."

Verveling
Nu was Haarlem natuurlijk geen maatstaf voor de

Mokumse opleving, want het
verweer was bij vlagen minimaal. Zo liep doelman Stanley Menzo negentig minuten
lang het risico om een fikse
kou te vatten en de donkere
goalie besloot vlak voor tijd
zelfs zijn verveling te doden,
door bij een doorgeschoten
bal eerst Keur en vervolgens
Balm uit te spelen, voordat
hij tot een dieptepass besloot.
Fluitend bewoog Ajax zich
over het zware veld naar het
einde, waarbij achtereenvolgens Bergkamp (Metgod liet
de bal los), Winter (Verkaik
veranderde zijn schot van
richting) en Blind (een fraaie
kopgoal) nog het genoegen
van een doelpunt smaakte.
Tot grote ongenoegen van
een verbitterde Hans van
Doorneveld.

Voetballer

(advertentie)

Wij blijven aan de

dcdigcr na dc ander
ve nek.

van het

jaar

Ajax: Menzo 6; Blind 7;
Spetbos 7; Rijkaard 7; Silooy
6; Winter 6; Bergkamp 7;
Wouters 7 (Tiainen 6); Bosman 6; Mühren 8; Van 't

Ca\\

Vanzelfsprekend in de vertrouwde
topkwaliteit, resultaat van gedegen denken handwerk. Uil je een gave basis voor
prestaties? De beste bescherming tegen
blessures? Kies Quick!

©i§kl§
4 like alion

Informatie: Quick Sports b.v. tel. 05753-1717 ('s avonds: 05172-1926).

Schip 7.
Haarlem: Metgod 6; Linger
5; Verkaik 6; Nijholt 5; Baas
5; Haar 4; Balm 6; Modrezejewski 6; Keur 6; Matthaei 5;
McGee 5.

RAPPORTEUR:

WIETZE COUPERUS.

In 1988 rally
Parijs-Peking
PEKING, maandag
De langste autoraliy ter wereld
wordt in het voorjaar van 1988
tussen Parijs en Peking verreden.
De contracten hiervoor werden in
de Chinese hoofdstad getekend.
De rally gaat over 17.000 kilometer
en is 4.000 kilometer langer dan
Parijs-Dakar. Tweemaal moest tot
afgelasting worden besloten, omdat de Chinese autoriteiten niet
akkoord gingen met de financiële
afwikkeling. De Volksrepubliek
weigerde 200 miljoen gulden bij te
dragen in de kosten.
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Frontech ziet
opzet mislukken

Malmö FF stuurt doelman weg om op gras te trainen

MÖLLER VOETBALTOERIST IN LONDEN...
j

WASSENBERGHT{

komt te vroeg"

rangschikking
krijgen.

zoiets goed uit, omdat we in
Lars Larsson en Mats Magnusson over twee levensgevaarlijke spitsen beschikken".
Jan Möller is net als zijn
ploegmakkers semi-professional. „ledereen heeft een normale dagtaak; we trainen
vanaf drie uur en dat slechts
vier keer in de week. Ajax
komt dan ook te vroeg. ledereen reageerde zelfs een beetje teleurgesteld op de loting".
Malmo FF is ook redelijk in
het nationale elftal vertegen-

ren een zwarte bladzijde om-

geslagen in zijn wielerloopbaan. De Ierse beroepsrenner
won de door slecht weer geplaagde Ronde van Valencia
met een voorsprong van drie
en twintig seconden op de
Spanjaard Jesus Blanco-VilIar, die ook al tweede werd in
de Ruta del Sol. Roche, die
vorig jaar twee keer werd
geopereerd aan een gecompliceerde knieblessure, was over
zijn zege minder verheugd
dan over zijn herstelde gezondheid.
Sean Kelly won zondag de
massaspurt in het afsluitende
criterium over zestig kilometer in de straten van Valencia. Voor de landgenoot van
Roche was het de eerste zege
van het seizoen. In de top tien
bevonden zich twee Nederlanders in Spaanse dienst.
Neo-prof Luc Suykerbuyk,
de verrassend sterk rijdende
renner uit Nispen, werd vierde op nog geen minuut van
Roche. Matthieu Hermans,
winnaar van drie etappes,
waaronder de voorlaatste,
eindigde op de negende
plaats.
Hermans behaalde zaterdag zijn derde etappezege.
Tot de verslagenen behoorde
de Ier Sean Kelly.

•

Hermans wint in Vall de Uxo

de vijfde etappe van de ronde
van Valencia.

Luc Suykerbuyk, de Nederlandse revelatie, was ook
vertegenwoordigd.
voorin
Tijdens de laatste twintig kilometer probeerde hij tweemaal met een solo de Ronde
van Valencia te winnen. Hij
stond immers slechts 39 seconden achter Roche in het
algemeen klassement. Zijn
tweede solo, die hem een
maximale winst van twintig
seconden opleverde, strandde vier kilometer voor het
einde.
Vijfhonderd meter voor de
eindstreep moest nog een
bocht genomen worden. Matthieu Hermans sprintte er het

|
*

j

eerst doorheen, gevolgd door
zijn ploeggenoot Pello RuizCabestany. De Bask hield iets
in, waardoor Hermans niet
meer bedreigd werd.
„Ik pluk de vruchten van
de wielerschool van Albert
Stofberg in San Sebastian",
verklaarde Hermans na zijn
derde triomf. „Ik heb me
twee maanden lang, vooral
met klimwerk, voorbereid op
dit seizoen. Ik zal nooit een
gevleugeld klimmer worden,
maar ik kan nu net na de
besten omhoog, zodat ik niet
te veel tijd meer toegeef. In de
finales kan ik dan mijn snelheid uitbuiten".

(52 54).

De zevenjarige merrie Wikje Last was kennelijk door
haar eigenaar en trainer
Teun Langenberg, die indertijd als trainer al furore
maakte met zijn crack Nico
Kid met de opdracht aan zijn
gastrijder Jos Oorthuysen de
baan ingestuurd om vanaf de
start het tempo zo hoog mogelijk te houden. Dit gebeurde
dan ook. Na uitschakeling
van Way Jewel Laren en Wil
van de Lente kwam Uplicate
Ashton achter Wikje Last en
bleef daar rustig hangen. Flitsende momenten van de
Amerikaanse hengst Roper
Dan (Gerard van Eykelen-

daarmee

gelijk het eindklasse-

ment.
Joop Zoetemelk was op de ne-

gende plaats de beste Nederlander in de tweede etappe. Mare
van Orsouw op de zevende positie
de beste Nederlander in het eindklassement.
De uitslag van de tweede etappe is:
1. Rolf Gölz (WDI) 188 km van Grimaud
naar Seillans in 4.53.52 (gem. 37.976
km/u), 2. Ronan Pensee (Fra) op 6
sec..
3. Martin Earlev (ler) op 9 sec., 4. Eric
(Fra).
Boyer
5. Kim Andersen (Den).
Het eindklassement is: 1. Rolf Gölz
(WDI) 8.09.17, 2. Ronan Pensee (Fra) op
6 sec., 3. Martin Earley (ler) op 9 sec.,
4. Mare Sergeant (Bel), 5. Jean Claude
Bagot (Fra).
•

•

trio: f. 7 80

TOTAUSATOROMZET: f. 77 754 00

1 23.1, 2. Voco Ocstünd. 3 Zetft*Toto: winnend 1 6,90 plaats � 1.30 t,
1.20
1.40 koppel f 8,30 tno �. 85.3C

336 1
Aiis!

»

Wolvega (zaterdag)

borg) en Wanda Pluto (Marinus van Leeuwen) deerden
het duo aan de kop in het
geheel niet.
Ook Ymond Boekelte (Harrie van Ooyen) die als een
speer uit de startblokken was
gevlogen en al binnen een
ronde in de derde positie opereerde en daarna terugviel,
kon tenslotte geen vuist meer
maken en zakte op een onverklaarbare wijze terug naar de
zevende plaats. Het slot van
het lied was dat Wikje Last
een gemakkelijke en fraaie
zege boekte, voor Uplicate
Ashton en Ymond Boekelte,
die waarschijnlijk bij zijn
snelle opmars na de start al
teveel kruit had verschoten
voor de eindstrijd.

f

va,*ja*-*.

*

\

Wikje Last eerste. De grote
sensatie op Hilversum in de
Grote Prijs der Winterfavorieten. Geen favoriet kwam er
aan te pas bij Wikje die vanaf
de start tot finish leidde.
•

2100 m: 1. Winston van Echt (J. Hendrik*)
2.57.3 1.24.4, 2. Volant Expres, 3 Yakka K.
Toto: winnend: f. 7.50. plaats: f. 5 50, f. 7.20,
koppel: f. 26.10, trio: f. 355.00. Niet gestart:
Zadonis Boszorg. VIJFDE KOERS. 1609 m:
1. Zorronora IC. Hettelmgl 2.10 7 1.21 2. 2.
Ychela Elsene, 3. Yorki Helvetia Toto: winnend: f. 6.10, plaats: f. 1.80. f. 4 00, f. 1.60.
koppel: f. 36.20, trio: f. 534 40. ZESDE
KOERS. 2100 m: 1. Yonina Kwik (J. Wagenaarl 2.50 9 -1.21.4, 2. Wervelwind Joost. 3.
gelijk: Ymir J. en You Winn Boszorg. Toto:
winnend: f. 2.30, plaats, f. 1.50, f. 3.10,
koppel: f. 440, tno 7 6-1: f. 11.50, tno: 7 6-4
f. 5.40 ZEVENDE KOERS, 1609 m: 1. Ydelheid Fortuna (R. Hauber) 2 07.5 1.19.2, 2.
Wilgen du Bois, 3. Veldbloem. Toto: winnend:
f. 1 60, plaats: f. 1 20, f. 1.40, koppel: f. 1.20,
-

-

-

Schaesberg (vrijdag)
KOERS. 2100 m: 1. Antares J.
(C. Hetteling) 2.57.7 1.24.6, 2. Bliksem, 3.
Baxter Pitt. Toto: winnend: f. 2 40, plaats: f.
2.90, f. 2.70, koppel: f. 5.50, geen trio wegens
te kort aan deelnemers. Niet gestart: Barlo
Zorgennest en Adiana Beroora. TWEEDE
KOERS. 2100 m: 1. Zoleo Boslust IC. Hetteling) 3.01.3 1.26.3, 2. Zenim Nevenrode, 3.
Anka Siqero. Toto: winnend: f. 3.00, plaats: f.
1.50. f. 1.30, koppel: f. 3.00, trio: f. 22.80.
DERDE KOERS. 1609 m: 1. Attila van Weert
(H. Grift) 2.09.1 -1.20.2, 2. Yankee Dream, 3.
EERSTE

-

Dc uilslagen van de in Wolvega gehouden koersen zijn: EERSTE KOERS 11860
ml: 1. Bnce Sun (H. W. Schoonhoven)
2.44,5-1.26,6. 2. Anna Baker. 3. Adonis Sickmqa. Toto winnend f. 2,33 plaats t. 2,301
2,40 f 2.30 koppel f. 34.30, trio f 113.40
TWEEDE KOERS 11860 ml: 1 Bambmo
Boshoeve (L. Doopeo 2.38.2 -1.25,1,2. Astor
Sammer, 3. Akassan Ashton. Toto: winnend
f. 1.60 plaats f. 1.00 f. 1,10 f. 1,20 koppel f.
3.50 trio f 9.80 DERDE KOERS (1860 m): 1
Beauty Pitt IP. J. Z3ndt) 2 35.7 ■ 123.7, 2.
Anquetil. 3. Afrodite W. Niet oestart: Zole
Guapa. Toto winner,d f. 1,30 plaats f. 1,10 f
1,20 f. 1,20 koppel f. 9,30 trio < 29,50.
VIERDE KOERS (2240 ml: 1 Wieske Z (Mej.
M C. Vosl 3 08,3 1.24,1, 2. Verawood du
Bois, 3. Walko Rodney. Toto. winnend f. 5,30
plaats f. 3.90 f. 6 70 koppel f 26 60 tno f
179.80. VIJFDE KOERS (IS6Om ml: 1. Zos
ma Corosa (H. v.d Heuvell 2.35,1 1.23.4. 2.
Zorro van Gotf, 3 A Great Hope Toto:
winnend f. 2.60 plaats ». 1,60 f. 2.40 f. 1,90
koppel f. 13.» trio f 143,30 ZESDE KOERS
11860 m): 1. Yellow Nimble (T. Smeding)
2.33,6
1.22.6 2. Zefier West, 3. Ymke
Zuidveldc. Toto: winnend I. 6.90 plaa?s f. 3,00
«.
1.70 f. 4 30 koppel f. 12,30 trio f. 505.30
ZEVENDE KOERS (2240 ml: 1. Wervelwind
C (J C. Bot) 3 06,8 1.22.9, 2 Ansasja, 3.
Yuriko K. Niet gestart: Bora Buitenzorg. Toto:
Winnend f. 3,70 plaats f. 1,80 f. 1,90 t. 2,60
koppel f. 20,30 tno f. 168,70. ACHTSTE
KOERS 11860 ml: 1. York Beonesse IS. A.
Hartmanl 2.36,6 1.24,2, 2. Amy Victory, 3.
Walda Frank. Niet gestart: Zingaro Hanover,
Zucy van Echten, Ynette Albo en Zietie Princes. Toto: winnend f. 4,60 plaats f. 1,50 f.
1,20 koppel f. 4,10 trio f. 41,50. NEGENDE
KOERS (2600 ml: 1. Vareljo B <M. A Pools)
-

-

-

,

-

-

(advertentie)

I

•

•

Hilversum

(zondag)

EERSTE KOERS, 2440 meter: 1. Alko 6
3.26.6 ■ 124.7. 2. Amazone
Capeflo, 3 Anouk Capeflo. Toto: winnend f
3.80. plaats f. 1,70 f 1.30, koppel f. 3.60, tro
f. 51.60 TWEEDE KOERS. 2000 meter 1
Beystone Master (T, Smeding) 2.41,6 -1 20M
2. Zirtaki, 3. Astrid Supreme N»et gestart: W
Hanover. Toto: winnend f. 1,40. plaatsf. I,IC
f. 1,90 f. 1,10. koppel f. 14.00. trio f. 48.6?!
DERDE KOERS, 1609 meter: 1 Zulu Querr
(C. Wortel)

Schoonhoven) 2 07,1 - 1.19,0. 2. Zanci
3. Another Notice. Niet gestart: Ylon3 Prcess Toto: winnend f. 1,60, plaats f. 1,10 f
I.X f. 1.00, koppel f. 5,20, trio f. 15,60
VIERDE KOERS. 2000 meter: 1. Arizon*
Guapa (G. van Eyketenbo'g) 2.41,5 1.20,8 2
Yuca Ebertiof. 3. Atinda Va>o. Toto: winnend
f. 2,60. plaats f. 1.30 f 2.20 ». 2.40. koppe! f
43.40, trio f. 874,20. VIJFDE KOERS, 1606
meter: 1. Antrapid Aldorp IG. van Eykelen
borgt 2.10,2 ■ 1.2C.9, 2. Another Express. 3
Zeepijn du Bois (H. van de Heuvel). Toto:
winnend f. 2,90, plaats f. 1,20 f. 1,60 f. 2,90,
koppel f. 2,50, trio f. 92,50 ZESDE KOERS.
2000 meter- 1. Yes Corosa IP. Vlaar) 2 40.5
1.20,3,2. Agatha Odilia, 3. Wilma Neyenrode.
Niet gestart: Zanta Catarina en Zombi Vitesse
Toto: winnend f. 22,50, plaats f. 12,80 f. 2,40
koppel f. 58,40, trio f. 1883,00. ZEVENDE
KOERS, 2000 meter: 1. Zozo Oldeson (mw J
Dragt) 2.41.5 1.20.8, 2. Wicky del Sol, 3.
Zweden. Toto: winnend f. 1,80, plaatsf. 1.43
f. 2,40 f. 2.70, koppel f 23,20. trio f. 317,20.
ACHTSTE KOERS, 2000 meter: 1. Wik* Lest
(J. Oorthuijsen) 2.43,5
1.21,8, 2. Upticate
Ashton. 3. Ymond Boekelte. Toto: winnend 1
13,60, plaats f. 1,60 f. 2,10 f. 1.30, koppel *•
56,60, trio f. 408,50. NEGENDE KOERS,
2000 meter: 1. Amy David (H. Schoonhover.l
2.40.9 1.20,5, 2. Zally Ashton, 3. Willow
Bonusan. Niet gestart: Veritas. Toto: winnend
f. 3,20, plaats f. 1,20 f. 1,40 f. 3.00, koppel f.
2,90, trio (. 31,50. TIENDE KOERS, 2900
meter: 1. Yellow Shadow (H. Schoonhoven)
3.57,9 1.22,0. 2. Zicco Buitenzorg, 3. Zonnestraaltje. Toto: winnend f. 19,50, plaatsf. 2,56
f. 1,70 f. 1,70, koppel f. 31,50, trio f. 468.00.
Omzet van de totalisator: f. 368.190.00.
(H

•

-

|||||||l' Aërodynamisch ruitenwissen
I met SWF Plus en ter
'

TIENDE KOERS (1860 ml: 1 tdead heatl;
VVtdt Buitenzorg (L. Dooperl en Wofthy Ardert
IB Lugies), 3 Vonny Albo. Toto: winnend*.,
4 20 (21. f. 2.80 181 f. 10,50 koppel I 38.40 trm,
f 970.20 <2 89i en f 1358.00 <8-2 9> ELFDE
KOERS 11609 ml: 1. Zertme S IC. D
2.10.0 1.20.8. 2. ZdrmunCJ. 3 Vtond D
Toto winnend f 2.30 plaats f. 2.20 f. 2.20 I.
3.20 koppelt, 17.60 trio f 117.90
TOTAUSATOR OMZET f 293 722.00

.

Van onze
paardesportmedewerker
HILVERSUM, maandag
Dat sulkywielen raar kunnen draaien, bleek in de Hilversumse Grote Prijs der
Winterfavorieten, waarin de
drie grote kanshebbers. Wanda Pluto, Vriend en Ymond
Boekelte geheel of gedeeltelijk faalden. Het waren de
outsiders Wikje Last (Jos
Oorthuysen) en Uplicate Ashton (Aad Suykerbuyk) die de
lakens uitdeelden en de favorieten met het schaamrood op
de kaken naar de stallen
stuurde. Wikje Last won tenslotte sensationeel....

De openingsrit van de Siciliaanse Wielerweek was geschapen voor de Italiaanse sprinter
Guido Bontempi. Hij snelde gisteDe uitslag van de zesde etappe is: ren na de 95,6 kilometer rond
1. Matthieu Hermans (Ned) 189 km Avola naar de winst.
De uitslag: 1. Guido Bontempi
in 5.17.13 (gem. 35.772 km/u), 2.
Polio Ruiz Cabestany (Spa). 3. Sgpn (Ita) de 95,6 kilometer rond Avola in
Kelly (ler). 4. Jesus Blanco Villar 2 uur, 2 minuten en 58 seconden, 2.
Adriano Baffi (Ita), 3. Rolf Sörensen
(Spa). 5. Antonio Coll (Spa).
Zevende en laatste etappe: 1. (Den), 4. Silvano Ricco (Ita), 5. SteSean Kelly (ler) de 60 kilometer in fano Allocchio (Ita).
De amateur-stayer AleksanValencia in 1 uur. 20 minuten en 36
seconden (44,605 km/uur), 2. Frank
der Romanov heeft zaterdag drie
Hoste (Bel). 3. Pello Ruiz-Cabestany nieuwe wereldrecords indoor ge(Spa), 4. Alfonso Gutierrez (Spa), 5.
vestigd. Achter gangmaker AleksManuel Jorge bominguez (Spa). De ander Sjopin reed Romanov op de
eindstand is: 1. Stephen Roche (ler) Olympische wielerbaan Krilatsko25.52.54, 2. Jesus Blanco-Villar (Spa) je in Moskou de 50 kilometer
in 32
op 23 seconden, 3. Julian Gorospe
minuten en 56,746 seconden en de
(Spa) op 0.35, 4. Luc Suykerbuyk
100 kilometer in 1 uur, 5 minuten
(Nedl op 0.39.
en 58,31 seconden. Tussendoor
Rolf Gölz is na een maand al werden in een uur 91 kilometer en
een uitstekende aanwinst van Jan
130 meter afgelegd. De oude weRaas gebleken. Zaterdag sloeg de reldrecords stonden repectievelijk
Westduitser opnieuw toe in de op 33.05.567. 1.06.25,737 en 90,428
tweedaagse Ronde van de Haut kilometer. Romanov was reeds
Var in Zuid-Frankrijk. Na de eerste houder van alle wereldrecords inwon hij ook de tweede etappe en door achter
de motor.
•

res 10 12

Wikje Last eerste voor favorieten

Hermans niet te stuiten
VALENCIA, maandag
Stephen Roche heeft giste-

Stand eerste vier Parda's 10 24
(69 33). Smoke taters I(M9 <56-471.;
Frontech 10 12 (56-57). Noorder Sto

kennismaking f7.50 terug...!

Verkrijgbaar bij de betere automaterialenzaken.
Importeur: tCCCaImCICbw. Tel. 03240-20100

-

-

■

Zimrod B. Toto: winnend: f. 1.90, plaats: f.
1.50, f. 3.30, koppel: f. 10.00, trio: f. 32.60.
Niet gestart: Yggdrasil. VIERDE KOERS,

SPORT IN CIJFERS-SPORT IN CIJFERS-SPORT IN Cl.
TAFELTENNIS
Gaanderen2-Middelb.Z.

Oegstgeest-JCV
TWEEDE DIVISIE
1: JCV 2 Torenstad

NOAD S-lrene

TT A'dam 2-Docos
Oegstg. 2-Avantl2
2:

12-6

7—ll

6—12

6—12
4-6

7-3

B—2

3—7

DAMES
EREDIVISIE

Middelb.Z.-lrene

Torenstad Koningsl.
EERSTE DIVISIE
Weert Shot W.
Huizen-Scylla

Hoonhorst-Vitac

BZPC-Losser

ZAALHANDBAL

HEREN

EERSTE DIVISIE
OTTC-Veluwe 2
SKF-Nw. Vennep

B: Brandenb.-Rapido '82

7—3
5— 5
4-6
4—6
9—l

HEREN

EREDIVISIE
Hercules H-Swift A.
Tachos Loreal
Blauw Wit Hellas
Swift R. Sittardia
Hermes-V. en L.
Aalsmeer E. en O.
EERSTE DIVISIE

A: AHC'3I Gazellen
Jahn 11-UDI '96
Sparta 75-Olympia H
E. en 0.2-Volendam
OSC-Hellas's7
CSV-Aalsmeer 2
B: Bevo-Sittard. 2
Ouintus-BDC
Pius X-UDSV
Attila Meteoor

Seijst-lnternos
Tongelre EMM
DAMES EREDIVISIE
V. en L.-V. en K.
Hellas-Sittardia

WATERPOLO
HEREN

HOOFDKLASSE
AZC-Polar B
HZC-VZC
DZVAZPC
Zijl LGB Z. Vitesse
EERSTE KLASSE
A: Merwede-LZ '86
ZPB-Het IJ

Nereui-ESCA

Mosam-Quintus
12-7
9-9
14-8
12-9

PSV-OSC
Swift A.-SEW
Swift R.-Foreholte
EERSTE DIVISIE
A: DSVD Odin

8 10 V. en K. 2 VZV
13-10 Aalsmeer-Quick '20
11—8 E. en 0.-Vido
—

13—7 (OSC 2-Niloc
11-10 ESCA
Bornerbr.
t
B: DVC Caesar
Hellas 2 SVM
Hercules R-Wings
Attila-Animo R.
14—20 Zonnebloem-UVG S
19—9 lASON-EMM
19—18

12-22
17—18

7-19
14-8
11-19
7-7
9—17
7—6

13—16

PROMOTIE DIVISIE

J. Jumpers-Groningen
BV Lisse-Grasshopp.
Sea Devils-Gr. Eagles

ZAALKORFBAL

81—83
76-91 HOOFDKLASSE
64—66 A: Groen Geel-Fortuna
'

nadese profclub Toronto Blizzard. Ondanks zijn drie-jarige

Spilman.

O. Arnhem-SIOS
SamosDKOD
LDO Blauw Wit
B: Rohda-W. Kwiek
Deetos-Dalto

é

Malmö FF betaalde de trip,

terwijl Jan uit eigen zak zijn
gezinnetje op sleeptouw naar
Albion nam. Engeland trekt
Möller. Zo speelde hij een
seizoen (1981) voor Bristol
City om zich vervolgens twee
jaar aan te sluiten bij de Ca-

8 grlijk tegen het Nijmeegse

VOLLEYBAL
mmnmémm

ft

ma*

<

Records

Deze week zit Möller alweer met Malmö in Portugal
waar 'Di Blae' (De Blauwen)
zich voorbereiden op de
krachtmeting met Ajax. Möller windt er geen doekjes om
als de naam van de Amsterdammers valt. „Wij zijn de
underdog", zegt hij nadrukkelijk. „liet zou ons liever
geweest zijn wanneer we
eerst in Amsterdam hadden
gespeeld. Wanneer Ajax een
goede dag heeft, zijn we kans-

„Het wordt sowieso een interessante herfst", besluit Möller, „voor het EK spelen we
nog thuis tegen Italië en Malta. Maar eerst komt die dubbele confrontatie met Ajax".

16-14 HEREN

EREDIVISIE
Reflex DOS

BASKETBAL

Zevenh.-Dynamo A

21—23 HEREN

Lycurgus-Orion

79—60
19-18 Haaksberg.-Zaandam
89—77
25-14 Noordkop-DAS
83—80
16—12 Canadians-Oen Bosch
91 92
27—21 Utrecht-Weert
84 95
19-14 Donar-Orca's
18-15 PROMOTIE DIVISIE
80—77
24-17 Akrides-Voorburg
82 85
14—16 Racing 8.-Red Giants
106—75
22-22 Goba-Green Eag.
19—17 EERSTE DIVISIE
21 10 A: BV A'dam-GroningenBs—lol
18 8 YmirDSS
103-84
BV Alphen-Zeemacht 109—87
24-16 Hoofddorp-Early Bird 76—104
99-77
16—17 B: ASVU-L. lions
81 58
17—19 R'dam Zuid-Ceres
64-66
12-17 C: Uitsmijt.-Wyba
67—83
18-12 Ar. Eagles-Stoepie S.
77—82
18-19 Cangeroes-Jugglers

A: Harderwijk-Krimpen

EERSTE DIVISIE

EREDIVISIE

—

—

—

—

—

—

3-1 SCOPKC
2—3 DOS '46-Rapiditas
I—3 OVERGANGSKLASSE
A: R. Roest HKC Ha

3—o

Antilopen-VES
KVS-Pernix
VEO-SMS
Antilopen degr.
KVS kampioen

0-3
0-3
3—o
0-3
2-3 B: Arehipel-SDO
3-0 TOP Die Haghe
3-1 Kwiek-81. Wit'6l
Luto-Deto
Utrecht-VCG 2 afgebroken,
C: Ritola-Drachten
tijdgebrek
DAMES
Fidei P.-HKV
EREDIVISIE
Pams Rodenburg
Sarto-Olympus
I—3 Trekvogels-Asko
DVO-Dynamo A
2—3 D: ZKC '16-DEVD
2-3 Swift A-Allen W.
Lycurgus-Orion
EAW-SSS
MTSH The Smash
US-Zwovok '81
B: Avanti-VCS
SDOPenP
Bovo-Vlaarding.
Hulst VCH

EERSTE DIVISIE
A: Voorburg 2-DOS
KDSRapid

Valbovol-VCH
P en P WC 2 niet

DAMES
gespeeld, WC te laat
19-11 EREDIVISIE
B: DVC Longa '59
3-15 R'dam Zuid-Hoofddorp 50—47 EAW-Boemerang
80—50 Utrecht VCE
9—ll Amstelveen-Voorburg
78—46 Oikos-VCH 2
23-6 Canadians-US

3— 1

3-2

2-3

St. Hooger-BEP

12—21
23—13
10-17
12—14
14-15
11

—

10

16-15
15—13

11-11
13— 1*

16—Tg

12-13
13

—

1"

16-«
10-»
16—7
11 15
—

14-10

7-7
16—'

13-1»

15—20
9—l'

RUGBY
EREKLASSfc
HRC-REL

0-3 PROMOTIEKLASSE
I—3 ZUIDEN
0-3 Oemoemenoe-Wasps
3-1 HRC 2-Te Werve

6-20

•
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Populair gesteld
maakte hij van de nood een
deugd en deed in Londen tussen de trainingen door wat
bankzaken voor zijn werkgever in Zweden.
In de lounge van het Royal
Westminster geeft Jan Möller
tekst en uitleg over zijn begeenszins.

transfervrij ben. Wanneer ik
terug in Zweden ben, moet ik
dat toch eventjes met de
voorzitter opnemen"...

pakt

In de Tilburgse Pelikaanhal
speelde Hobro Trappers gisteravond in haar laatste playoff-ijshockcywedstrijd met 8-

ï

500 keer in het eerste stond
de Malmö Fotball Forening en tot op heden 15 maal
het doel van het nationale
elftal verdedigde. De arrogante houding van Arsenal en de
Spurs deert de bankemployee
van

Ik weet niet eens of ik

Maar voor alle duidelijkheid:
er moet niets verder achter
gezocht worden. Ik ben alleen in een topclub geïnteresseerd. En in Ray Clemence
bijvoorbeeld heeft Tottenham weliswaar iemand van
39 jaar in doel, hij lijkt me
nog lang niet versleten. Nee,
dit is geen vakantie. De club
betaald dus mijn stage en dan
kan je er natuurlijk geen potje van maken. Wel had ik me
er dit keer iets anders van
voorgesteld. Bij Wimbledon
was ik welkom, alleen de
jeugdtrainer daar vond het
kennelijk niet zo prettig. Hij
besteedde nauwelijks aandacht aan me. Maar goed,
desondanks heb ik toch lekker kunnen trainen en dat is
het belangrijkste".

Meestal

Engqvist,
Leif
Torbjörn Persson en aanvoerder Ingemar Erlandsson.

'

'

was ook niet de
opzet van 'Mister Malmö', die

maar dankzij de trip van vorig jaar naar Engeland, speelde ik mijn beste seizoen sinds
ik op 19-jarige leeftijd in het
eerste elftal debuteerde. Vandaar dat ik nu weer hier zit.

schakelen.

Palmèr,

{

//

.Of wij een topteam zijn?

een wedstrijd kunnen we snel
op een andere taktiek om-

gens een geduchte concurrent
heeft, zijn dat Lars Larsson,
Mats Magnusson, Anders

'

Maar dat

..Misschien is het bijgeloof,

Topteam

Zo kun je het wel stellen. Met
AIK Stockholm, IFK Göteborg en IFK Norrköping maken wij al jaren de dienst uit.
Laatst op Bermuda, waar we
tussenhaakjes het toernooi
wonnen, sprak ik de doelman
van Oxford United. Die zei
'het lijkt wel of jullie jaren
samen spelen'. Inderdaad
kun je ons een beetje vergelijken met Göteborg. Tijdens

'

brengen.y

loos. Sion of Zaragoza had
een betere tegenstander geweest. Ajax lijkt me net een
maatje te groot, ook al doordat de nieuwe competitie in
Zweden pas op 12 april van
start gaat".

1

zou

nen. Nee, een contract
zit er niet in.

verblijf in het buitenland, is
Möller met zijn 500 caps de
absolute recordhouder van
Malmö FF. Over records gesproken. De afgelopen competitie (het seizoen loopt van
april tot november) werd hij
slechts 11 maal gepasseerd in
22 wedstrijden en dat betekende tevens een nieuw
Zweeds record.

I

ham degradeerden de Zweedse international naar de jeugd
en vermeden aldus de schijn,
dat Möller respectievelijk Lukic en de eerbiedwaardige
Ray Clemenc»
zijn visite in
verlegenheid

die in Thomas Ravelli overi-

Doelman Jan Möller van
Ajax komende tegenstander
Malmö FF maakte in Londen
van de nood een deugd. Samen met vrouw Suzan en
zoontje Nikolas bezocht hij
tussen
de trainingen door
Buckingham Palace.
•

I

Bij de eerste club van manager Dave Bassett mocht de
bijna twee meter lange 'Janne' met de selectie meetrainen, maar Arsenal en Totten-

woordigd. Naast Jan Möller,

I

door
Henk
Evenblij

j

•

Dit streven van Frontech-'
zijde is dus door Smoke Eaters om zeep geholpen. De
Amsterdammers hadden om
hun doel te bereiken er alles
voor over. Zelfs verlies in
hun laatste wedstrijd in deze
ronde tegen koploper Panda's
(6-7). Dit alles omdat Frontech liever de Panda's in de
woensdag van start gaande
best-of-three serie tegenover:
zich heeft dan de Geleense
Smoke Eaters. Een ploeg
waarvan in de
maanden in Geleen niet kon
worden gewonnen, maar die
in de Edenhal afgelopen
woensdag wel met 8-5 verloor.
Het Groningse Noorder
Stores komt uit tegen de Rot-,
terdam Panda's. Een tegenstander overigens, waar de
Groningers ook niet echt blij
mee zijn. Maar dan had Noorder Stores niet moeten verliezen gisteravond.

<

Voor de koningsgezinde Engelsen blijft Buckingham Palace een trekpleister van jewelste. Uit alle
hoeken en gaten strijken daar 's morgens de dagjesmensen neer om een glimp van de vorstin en haar
gemaal op te vangen. Uren staan hele volksstammen door het smeedijzeren hek te gluren, maar
meestal blijft het bij de changing of the Guard.
Tussen de toeristen beweegt zich een opvallend lang
heerschap. Gekleed in een marineblauwe tweedjas
..Ajax komt
en een sjaal zoals alleen hockeyers die plegen te te vroeg! We
waren na de
dragen, maakt deze gentleman foto's van zijn loting
dan ook
vrouw en zoontje. Leuk voor het familie-album zal een beetje teJan Möller later zeggen in het aanpalende Royal leurgesteld.
of ZaraWestminster hotel waar een kamer exclusief ontbijt Sion
goza hadden
liefst <£ 95 (ruim 300 gulden) kost. Samen met we liever gezegt
echtgenote Suzan en de 7-jarige Nikolas liep de 33- had".
er
'Mist
jarige doelman van Malmö FF de afgelopen week Malmö' Jan
stage bij de drie Londense eerste divisie-clubs Möller.
Wimbledon, Arsenal en Tottenham Hotspur.

VOETBAL

lijstaanvoer-.

der Panda's tegenover zich te.

LONDEN, maandag

zoek aan Engeland, zo'n twee
weken voor het Europa Cup
treffen met Ajax. Möller, de
voetbaltoerist, zegt met klem:
„Jullie moeten aan dit bezoek
geen conclusies verbinden,
hoor. Het zit namelijk zo. Vostuurde Roy
rig seizoen
de
trainer van
(Hodsgon,
Malmö, HE) me naar Engeland om, zeg maar, gras te
proeven. Ik kreeg daar een
enorme kick van en speelde
mijn beste seizoen. Zelfs beter dan in 1979, toen we in
München de EC I-finale met
1-0 van Nottingham Forest
verloren. Dave Bassett is een
vriend van Hodsgon en zodoende kon ik toen een
maand bij Wimbledon trai-
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GRONINGEN, maandag
Door haar laatste
ting in de eerste ronde van
ijshockey-playoffs met 6-9 te*
verliezen van Smoke Eaters
besliste het Groningse Noor-'
der Stores de koppeling van."
de tegenstanders in de halve'
finale in Fronteehs nadeel. DeT
Amsterdammers waren erduidelijk op uit om via de?
vierde plaats in de huidige

»

„Ajax
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AMSTERDAM, maandag
De affaire Mieke Havik begint een
steeds pijnlijker karakter aan te nemen. Was de opschudding rund de
30-jarige wielrenster uit Soest, die
op de Ferry Dusika-baan in Wenen
onder spraakmakende omstandigheden jammerlijk faalde in haar streven het werelduurrecord van de
Francaise Jeannie Longo scherper te
stellen, nu maar na de eerste, pittige
publicaties verstomd. Maar nee, het
lijkt Mieke niet vergund in alle rust
en onder begeleiding van een in de
omgeving van haar woonplaats
Soest praktizerende psychiater bij te
komen van de gebeurtenissen.
De afgelopen week haalde zij opnieuw de kolommen, nadat van haar
hand een persverklaring was verschenen, waarin als belangrijke schuldigen
voor het mislukken van de recordpoging Miekes coach Eddy Verheyen en
de mecaniciens in haar begeleidingsteam worden aangewezen. Dezen zouden ~buiten mijn medeweten" het verzet op Miekes reeordfiets hebben veranderd, waardoor de renster tijdens de
poging niet in haar ritme kon komen.
In de verklaring wordt ook melding
gemaakt van „puur persoonlijke ervaringen uit het verleden", die kort voor
de poging „een grote rol gingen spelen
bij de voorbereiding op de prestatie."
Deze persoonlijke gevoelens zouden
echter door de als mentaal begeleider
van Mieke Havik meegereisde psychiater Ferdi Oyen tijdig zijn onderkend
„en door indringende gesprekken in
aanwezigheid van mijn man, Hans Hogendoorn, afdoende verwerkt. Dit alles
in samenspraak met de trainer-coach
Eddy Verheyen, die door een wintersportvakantie pas een dag voor de
aanval aanwezig kon zijn."
De verklaring van Mieke Havik werd
afgelopen dinsdag ten huize van Mieke
in Soest opgesteld in bijzijn van Johan
van der Haar, secretaris van de commissie voor maatschappelijke begeleiding
van de Nederlandse Sport Federatie
(NSF). Dit verklaart waarom de dagtekening van het bericht 's Gravenhage
luidt en niet Soest. De commissie maatschappelijke begeleiding van de NSF
verwijst tal van topsporters voor menta-

tieerde Oyen zich hiervan met woorden
als: „Ik heb hier geen verstand van. Als
jullie vinden dat het moet, dan moet het
maar. Ik wil dat niet eens weten."
Overigens kan het grote verschil tussen
de gemiddelde snelheid die Mieke gedurende de twintig minuten die haar poging duurde en de streefsnelheid van 45
kilometer per uur niet uit het verzet
worden verklaard. Dat scheelde maar
liefst drie kilometer per uur en die kan
niemand verklaren. Niet uit de fiets,
niet uit een blessure, niet uit de voeding, eigenlijk alleen maar uit de mentale begeleiding."

Kontakt

Vereniging duikt
in „zaak Oyen"

Vrijdag 6 februari 1387: Mieke Haonderneemt
haar recordpoging op
vik
Ferry
de
Dusika-baan in Wenen. Niet
mentaal begeleider maar op dat moment psychiater Ferdi Oyen geeft niet
de toprenster maar de patiënte Havik
aanwijzingen langs de baan.
•

Eddy Verheyen, die Mieke Havik als
trainer/coach begeleidde zegt: „Ik onderschrijf de woorden van Harrie Janssen over de wijze waarop het overleg
Ogenschijnlijk ontspannen tafereel voor de poging plaatsvindt. V.1.n.r.:
over het te monteren verzet heeft
Ferdi Oyen, fysiotherapeut Ron Westra, Mieke Havik en haar echtgenoot Hans
Van onze speciale verslaggever
plaatsgevonden volkomen." Verheyen
Hogendoorn.
HILVERSUM, maandag
ontkent, dat de psychische problemen zaam de buitenwereld begrip kan opVereniging
De
voor Sportgeneeskunbrengen voor de situatie die hem van de
van Mieke in samenspraak met hem
praten, want zij hebben in de voorbereimonde
(VSG),
bij
Reportage:
de
van voorzitter docrol van mentaal begeleider in die van
ding verschrikkelijk veel voor mij geafdoende zijn verwerkt, zoals de perstor
heeft
dit weekeinde
Hermans,
S.
psychiater manoevreerde. Hij wijst er
daan, maar voor mij was over die ververklaring suggereert. Dat geldt ook
FRITS HUIS
te
aangekondigd
Havik/Oyen'
de
'zaak
nogmaals op, dat de psychische problevoor Ferdi Oyens door Mieke Havik
snelling geen discussie mogelijk."
die
vereniging,
zullen
onderzoeken.
De
men die Mieke Havik kwelden „in de
Ie begeleiding, een onderwerp waarover
onderschreven uitspraak: „Eddy Ververste
verte niets te maken hadden met de belangen behartigt van haar leden en
binnen de aan de NSF adviserende Raad Suggestie
moment
heyen wist vanaf het eerste
het fietsen." De psychiater, die zich de sportgeneeskunde in meest algemene
voor de Topsport overigens volop wordt
wat er speelde."
door de wetten van zijn wetenschap zin, „zal nog deze weck bekijken in
gediscussieerd, naar de zelfstandig geEddy Verheyen: „Dat ontken ik geDe term „buiten mijn medeweten"
gebonden
weet aan de uiteindelijke wil hoeverre psychiater Ferdi Oyen de Nevestigde psychiater Ferdi Oyen, die wekt de suggestie alsof Verheyen c.s.
woon. Ik heb wel vanuit Inzeil, waar ik
van de patiënt en die pas mag ingrijpen derlandse sportgeneeskunde in ophieraan de kwalificatie „sport-psychiahun besluit bewust voor Mieke Havik met mijn echtgenote verbleef, regelmaspraak heeft gebracht. En op de eerstvolwanneer deze zichzelf of anderen ernstiter" dankt.
zouden hebben verzwegen, terwijl deze tig telefonisch kontakt gehad met Miege schade dreigt toe te brengen, zegt: gende bestuursvergadering (volgende
van de ke. Tijdens één van die gesprekken
Oyen
door
Ferdi
uit
de
buurt
week maandag, red.) komt de zaak zeHoewel moeilijk aan de indruk kan
zij Ferdi Oyen geven om over het „Het is een heel ongelukkige samenloop ker aan de orde", aldus de pracses.
wilde
begeleiders
nu
gehouden
wielrenster
dingen
worden ontkomen, dat de NSF op deze
programma te praten? Ik zei: „Ja, maar van omstandigheden. Sommige
Dr. Hermans: „Los van de persoon
te voorzien. lenu
eenmaal
niet
wijze de thans met nogal wat negatieve juist nagelbijtend door het Grüss die a
zijn
dat doe ik toch met jou? Dat verandert
vanweijsbeerden
Gott
Hotel
Wenen
in
wij ons over het gebeurde te
horen
publiciteit geconfronteerde Oyen enige
dan iets in de relatie. Dan is de vraag, of mand komt bij mij om bepaalde technieover
de
ONMOGELIJKHEID
om
ge
Mocht blijken dat Oyen inderbuigen.
rugdekking wil geven, stelde Mieke Hamee wil gaan." Toen mijn ken aan te leren die tot betere prestaties daad het sportgeneeskundig belang
daarin
ik
kwestie
met
te
overleggen.
deze
Mieke
vik gisteren in wat zij haar eerste conDan is het niet mijn taak om de
Harrie Janssen: „Omdat Mieke niet vrouw en ik die vrijdagmiddag Mieke op leiden.
tact met een journalist noemde: „Ik heb
van zo iemand heeft geschaad, en daar wil ik vooralslevensgeschiedenis
hele
de baan zagen, keken wij elkaar aan en
een de
tijdens
de
baan
verscheen
op
nog absoluut niet van uitgaan, dan zuldat persbericht zélf geschreven. Het is
zeiden: „Zie jij wat ik zie? Maar toen door te werken."
wij in ons eigen orgaan de conclusie
len
op mijn verzoek door Johan van der middag voor de poging geplande traiMieke Havik zei gisteravond, dat zij
dorsten we het eigenlijk nog niet eens te
ning, moest 's avonds over de kwestie
Nee, de VSG kan in dat
publiceren.
Haar uitgewerkt en verspreid."
zeggen. Je zag daar een volwassen zich al een stuk beter voelt. Een door geval geen stappen ondernemen tegen
van het te monteren verzet worden
gemeld
Harrie
Janssen
inimecaniciën
Mieke bleef in haar reactie ook bij overlegd. De eigenlijke conversatie met vrouw van dertig jaar in één keer veranbegeleidingsteam
om
met
de Oyen zelf. Wij zijn een wetenschappelijtiatief
het
kind.
Ferdi
haar beschuldiging aan het adres van Ferdi Oyen over dit onderwerp vond deren in een afhankelijk
ke -en geen inquisitie-vereniging. Wil
eens
nog
juicht
hele
zaak
te
evalueren
Oyen heeft mij verteld, dat Mieke labiel
plaats in de hotelgang en duurde hoogEddy Verheyen en met name de mecamen de discussie in dat geval doorvoetoe.
verzij
Eddy
Verheyen
van
harte
was. Ik vroeg of zij onder die omstandignicien Harrie Janssen, die volgens haar uit tien a vijftien seconden. Ferdi Oyen
ren, dan zal men uiteindelijk op het
ongetwijfeld
algemene
gevoetolkt
de
hadden besloten een niet afgesproken zou bekijken of hij die informatie aan heden wel mocht rijden en hij antterrein van de medische rechtspraak
woordde, dat het goed kon uitpakken, of lens wanneer hij zegt: „Laat Mieke eerst terechtkomen."
Mieke zou doorgeven. Hij nam daarmee
verzet op de met zoveel toewijding gemaar weer gezond zijn."
construeerde reeordfiets te monteren. in feite verantwoording voor een zaak slecht. Meestal pakte het goed uit, zei
En Mieke Havik zelf wist ieder spoort
hij. Daaraan heb ik mij geconforwaarvan hij geen verstand had. Later,
Mieke Havik: „Dat was een mede-oorvan
rancune bij voorbaat uit met de Op eigen benen staan
meerd."
zaak, maar wel een belangrijke. Ik wil toen wij het besluit namen 52-15 te
verzuchting: „Wat mij betreft: Bakken
De psycholoog Peter Blitz, een man
die jongens niet verder de grond in monteren in plaats van 51-15, distanFerdi Oyen zegt te beseffen hoe moeizand er over."
die, aldus dr. Hermans, de mentale
begeleiding bij topsporters
zeer behoedzaam vanuit de
tweede lijn beschouwt, en al
ruim twintig jaar in het vak
'zit', heeft al jaren geen al te
hoge pet van Ferdi Oyen op.
afgereageerd „Ik begrijp niet hoe dit heeft
slag-estafette
EMMEN, maandag
met een nieuw persoonlijk kunnen plaatsvinden. Oyen
Sneller dan menigeen verwachtte, heeft zich een opvolgster
record. Net zoals in het eerste had in Wenen niks te zoegemeld voor de inmiddels gestopte Olympische schoolslagkamweekeinde stonden de natio- ken. Wanneer een gezonde,
van Staveren. Aan het hoofd van een hele lading
pioene
Petra
LOS ANGELES, maandag
nale winterkampioenschapnieuw schoolslagtalent schoot Linda Moes, een vijftienjarig
zelfbewuste topsportster als
Drie weken voor indoortocrnooi om de wereldkampioenpen in het teken van de Mieke Havik een prestatie
hoogbenig talent uit het hoge noorden, tijdens het tweede
schappen zijn de Amerikaan Greg Foster en de ler Eamonn
schoolslag. Niet in het minst wil leveren, zal die op eigen
weekeinde van de winterkampioenschappen in Emmen onder
Coghlan in prima vorm. Tijdens atletiekwedstrijden in Los
door Ron Dekker, die het benen moeten staan. Je moet
de 1.09,88, waarmee Petra van Staveren destijds in Los
Angeles benaderde Foster het wereldrecord op de 60 meter
mannenrecord
op de 100 meAngeles Olympisch goud veroverde.
een tijd meegelopen hebben
horden tot op een honderdste van een seconde: 7.48. Coghlan
ter aanscherpte tot 1.00,85.
om te weten waar het in dat
Die 50 meterbaantijd gold uit de anonimiteit van Delfboekte de beste wereldtijd op de tweeduizend meter met vier
Bij de nationale winterover gaat
topsportwereldje
ook nog altijd als nationaal zijl zijn getreden, als zij niet
minuten en 54,07 seconden.
. zwemkampioenschappen
Oyen
en
dat
heeft
dus
duiderecord op de (snellere) 25 meop de avond voor het begin
men in Emmen zijn de vollijk
Bij
niet.
zo'n
Uitslagen: Mannen 60 meter: 1.
werelduurBij de vrouwen vestigde de
terbaan. Linda Moes zou van de Europese jeugdkamgende nationale (25 meter- record, toch een project van
Roemeense Valy lonescu een Mark Witherspoon (VSt) 6,60 sewaarschijnlijk vorig jaar al pioenschappen in West-BerhoogsprinDe
Zweedse
conden.
400
meter:
Elvis
Forde
baan)
1.
records verbeterd:
een jaar, denkt hij daar zowereldrecord bij het hinklijn van de trap was gevallen.
ger Patrck Sjoberg is blij met
(VSt) 47,64. 500 meter: 1. lan Mor50
slag:
VROUWEN.
meter
vrije
maar
even met zijn olifantstapspringen. Zij overbrugde ris (Tri) 1 minuut 00.90 seconde. zijn gouden sprong van 2.38
Met een pijnlijke enkel werd
Verstappen (Die HeygraAnnemarie
13,58
(advertentie)
spoten
doorheen te kunnen
13,93 meter, tegen de
ve) 25.00; 100 meter schoolslag: Lin800 meter: 1. Johnny Gray (VSt!
ze in de finale door Meier van
meter.
marcheren.
van de Russin Galina Gistia1.47,90. Mijl: 1. Marcus O'Sullivan
da Moes (De Eemsrobben) 1.09,32;
de titel afgehouden. Enkele
Nou, je hebt het gezien.
200 meter schoolslag: Linda Moes
kova van februari 1986 te San (ler) 3.56,92. 2000 meter: 1. Ea- reldrecord). 60 meter horden: 1.
was
ze
dagen later
in de esta(Oe Eemsrobbenl 2.29.48 en 2.30.10;
.
zijn eigenwijze hoofd
monn Coghlan (ler) 4.54,07 (weMet
(VSt)
Diego.
Greg Foster
7.48. Hoogsprinfettes beduidend sneller dan
400 meter wisselslag: Mildred Muis loopt meneer alleen maar
gen: 1. Jim Howard (VSt) 2.31
(Dedemsvaart) 4.48.20; 4 x 200 meter
de Oostduitse. Net zoals Petra
meter. Verspringen: 1. Larry Myvoor de snorrende camera's.
vrije slag: Dedemsvaart AC (Marianvan
Staveren
Linda
presteert
ricks (VSt) 8.00. Hinkstapsprong:
gevolgen konden gewoon
De
ne
Muis.
Danielle
MildVeenhuizen,
Moes in de estafettes op haar
1. Mike Conley (VSt) 16,91. Polsred Muis en lllse Oegema 8.15.34; 4
uitblijven."
niet
best. De druk is dan kennestokhoogspringen: 1. Earl Bell
Mannen:
100 meter wisselslag: HPC Heem3000 m: Murray (Gbr) 8.46.06. 2.
(VSt) 5,60. Kogelstoten: 1. Greg
lijk minder groot. Zo ook in
stede (Brigitte van der Lans, Petra
60 m: 1. Woronin (Pol) 6.51 seRon Dekker, wereldtitel
ELLY VAN HULST (NED) 8.51,40
Traffalis (VSt) 20,08. Mijl snelwanBOKSEN
De Amerikaanse
Hillenius, Nathalie Koekkoek en
conden (Europees record). 2. Pavo(ned.record).
Emmen, waar het Groningse op 100 meter schoolslag.
3. Kraus (WDL)
(VSt)
5.38,20
delen:
Lewis
bokser
is zaterdag.
1.
Tim
Bobby
Czyz
Deursen)
ni (Ita) 6.58. 3. Ullo (Ita) en Ptacnik
Marlies
van
4.14.04
8.53.01. 60 m horden: 1. Donkova
zwemstertje al tot tussentij(beste wereldprestatie). Vrouwen
(Tsj) 6.61.200 m: 1. Marie-Rose (Fra)
wereldkampioen in halfzwaargeMANNEN.
(Bul) 7.79 sec. 2. Uibel (Odl) 7.89, 3.
400
meter
vrije
slag:
den van 1.08,3 en 1.08,4 was buurt van het officieuze we60 meter: 1. Merlene Ottey-Page
Frank Drost (AZPC) 3.51.62; 100
wicht volgens de IBF-versie geble20,36 (wereldrecord), 2. Krilov (Sov)
Sargortsjeva (Bul) 7,92. 6. MARgekomen. Toen ze in de och- reldrecord van de Oostduitse ter schoolslag: Ron Dekker (De me(Jam)
20,53. 3. Regis (Gbr) 20.54. 400 m: 1.
7,15.
200
ven door een knockout-overwinmeter: 1. Grace
IjsJAN OLIJSLAGER 8.09 (Ned.reBennett (Gbr) 46,81 seconden. 2.
tendseries in de nieuwe re- Silke Hoerner (1.07,05) in zou sell 1.00.85; 200 meter schoolslag: ning in de tweede ronde tegen zijn
cord). hoogspringen: 1. KostadinoJackson (Jam) 23.57.400 meter: 1.
Harizanov (Bul) 46.89, 3. HarmsPatrick Braam (Stormvogel) 2.16,82
va (Bul) 1,97 m, 2. Bykova (Sov)
Diana Oixon (VSt) 53,19. 800 melandgenoot Willie Edwards.
cordtijd van 1.09,32 aantikte, zitten. Die druk was
iets
te
worth (Gbr) 46.92. 4. ARJEN VIS1.94. 3. Beyer (Odl) en Trylinskia
ter: 1. Joetta Clarke (VSt) 2.02,4.
ontstond
wat
opgefokte
de
zwaar voor de jonge schouSERMAN (NED) 46.96 halve fina(Pol) 1,91. verspringen: 1. Drechsler
Mijl: 1. Maricica Puica (Roe)
verwachting, dat er in de fi- ders, waardoor
les 46.80 .Ned.record) 800 m: 1.
(Odl) 7,12 m, 2. Tsjistjakova (Sov)
60 meter horden: 1. Jackie
de uiterst
4.33.74.
nale wellicht een tijd in de sterk bezette vrouwenfinale
ROB DRUPPERS (NED) 1.48,12, 2.
6.89, 3. Helena Bilevskia (Sov) 6,76,
(VSt) 8,09. VerJoyner-Kersee
Graudin (Sov) 1.49,14. 3. Suhonen
4. EOINE VAN HEEZIK (NED) 6.63 m
springen: 1. Joyner 6,72. Hink(alle deelneemsters onder de
(Fin) 1.49,56, 5. JAAP VAN TREYEN
(Ned.record).
1.
kogelstoten:
stapsprong: 1. lonescu 13,93 (weVan onze waterpolomedewerker
1.12) net de bekroning miste.
(NED) 1.51,03. 1500 m: 1. HAN KULAchrimenko (Sov) 20.84 m. 2. Kriereldrecord). Kogelstoten: 1. RaKER (NED) 3.44,79, 2. Herold (Odl)
(Odl)
ALPHEN a/d RIJN, maandag
Moes bleef vierhonderdste
ger (Odl) 20.02, 3. Hartwig
mona Pagel (VSt) 19,83.
3.45.36. 3. Nabein (Wdl) 3.45.84 3000
20.00.
vijf
wedstrijden
Met
spelen
nog
te
in de play-offs, kan het
van een seconde verwijderd
m: 1. Gonzales (Spa) 7.52,27. 2.
landskampioenschap
nauwelijks meer ontvan
AZC
Intervam
het record uit de series.
Baumann (Wdl) 7.53,93. 3. ThieAlphenaren
De
ondanks
gaan.
wonnen,
redelijke tegenstand
De
bault (Fra) 7.54,03. 60 m horden: 1.
teleurstelling was hevig,
INDIAN WELLS, maandag maar kort en werd in de vrijevan Polar Bears, in eigen huis met 12—7. AZC gaat nu met 27
Bryggare (Fin) 7,59 seconden, 2.
Boris Becker heeft het met
Jackson (Gbr) 7,63, 3. Walker (Gbr)
punten uit vijftien wedstrijden aan de leiding en dat is vijf
7,65. 5000 m snelwandelen: 1. Pribionze autosportmedewerker
435.000 dollar gedoteerde inVan
punten meer dan landskampioen VZC Erika, dat bij de
linec (Tsj) 19.08.44. 2. Weigel (Odl)
Pfrommer genoemd Robben
ternationale
tennistoernooi
BRADFORD,
maandag
een punt liet liggen.
19.08.93, 3. Mrazek (Tsj) 19.10.77
binnen de vier meter maakvan Indian Wells gewonnen.
De Nederlandse rallyrijder John Bosch is het rallyseizoen
als opvolger
(Van Beek Ned.gediskwalificeerd),
De
Veencndalers
ten. Het resultaat was vier
begonDe 19-jarige Westduitser won
1987 goed begonnen. In de voor het open Engelse rallylkamverspringen: 1. Emmijan (Sov) 8,49
tegen
strafworpen (allen benut
nen
Robben,
goed
van
Kauffman
de
m (Europees record), 2. Evangelisti
in de eindstrijd in drie sets
pioenschap meetellende National Breakdown Rally eindigde
onder
meer
door
drie
door Van Groen) voor de
(Ita) 8,26, 3. Thomas (Wdl) 8,12.
benutvan de twee jaar oudere, als
Bosch, samen met zijn Engelse navigator Guy Hodgson op de
L,IEVIN, maandag
strafworpen (Van Zeehinkstapspringen: 1. Helan (Fra)
Bij een B—B stand
te
Robben.
eerste geplaatste Zweed Steachtste plaats.
17.15 m. 2. Markov (Bul) 17,12. 3.
maanden
Na
slechts
en
een
'Good-old'
Van Zeenegen
land)
man-meer-siscoorde
fan Edberg. De setstanden
Yorkshire waren door de Bel voor onze speciale
Moesijenko (Sov) 17,00. hoogsprinLange tijd kon John Bosch
bij
geweest
de
in dienst te zijn
land, met Elfrink op de kant,
tuatie (Van Noort) kwam
gen: 1. Sjöberg (Zwe) 2,38 m, 2.
waren 6-4, 6-4, 7-5. De Leimeaanbieding
zich met zijn „Hot Wheels/ sneeuwval van de voorgaanbondscoach
Arie
KNAU
is
VZC
de
helft
van
op
de
wedB
—9.8 —9. VZC-aanvoerder WitThranhardt (Wdl) 2.36, 3. Avdejennaar kreeg als eerste prijs een Kauffman aan zijn afschcidsMattel Toys"-Audi Quatro in de dagen spiegelglad geworstrijd
ko (Sov) 2.36. polshoog: 1. Vigne3—6
maande zijn spelers aan
op
voorsprong.
ters
bedrag van 59.500 dollar (onde top vijf van het algemeen den, waardoor John Bosch in
ron (Fra) 5.85 m, 2. Salbert (Fra)
tournee begonnen. De inwoom geen zware overtredingeveer 125.000 gulden).
het begin van de rally kost5,85. 3. Kolasa (Pol) 5.80. kogelstoklassement handhaven, totgoed spel was er van
Van
Wijk bij Duurstede
ner
van
gen meer te maken, maar
ten: 1. Zimmermann (Odl) 22,19 m,
bare tijd verloor door onjuisAls nieuwe abonnee ontvang
hij op de één na laatste
dat
nauwelijks
ploeg
beide
kanten
zal
de
Nederlandse
vergat dit zelf drie seconden
2. Günthör (Zwi) 21.53, 3. Smirnov
klassementsproef, op nog te bandenkeus. De rally
hoogstwaarschijnlijk niet besprake. Na een zeer matige
(Sov) 20,96.
een
fraai
welkomstcadeau.
je
later. Van Groen zorgde opwerd gewonnen door de Fin
geen tweehonderd meter
derde periode, waarin beide
VROUWEN: 60 m: NELLI FIEREEen dag na haar zege op geleiden tijdens het WK innieuw voor de gelijkmaker
Pentti Airikkala met een
COOMAN (Ned) 7.01 sec., 2. Noevan de finish, van de weg
Evert-Lloyd kreeg de door in Indianapolis, dat over teams ieder een keer scoorde
Chris
(9-9).
Opel Manta 400.
neva (Bul) 7,06,3. Göhr (Odl) 7,12,4.
raakte en bijna zeven minuAmerikaanse tennisspeelster twee
weken plaatsvindt. (4 —7) werd aan de laatste
Het uitsluiten van LandeELS VADER (NED) 7,19. 200 m: 1.
verspeelde.
ten
Daardoor
periode
begonnen.
Toen
Gompert
Kate
een
'koude
Emmelmann (Odl) 23.10 sec.. 2. Laweerd, vijf seconden voor
Uitslag: 1. Airikkala/McNamee
viel de jonge Nederlandse (Finland/Engeland),
Witters,
douche'. Zij verloor in de „Voor het geld dat mijn overnumerieke
cambra (Spa) 23.19, 3. Cazier (Fra))
uit
Opel Manta
het eindsignaal kon VZC
23,40. 400 m: 1. Pinigina (Sov) 51,27
rallyrijder terug naar de nekwartfinales van het tennistocht kost, kunnen wij beter meerderheid 4—B scoorde,
400. 4.00.27. 2. Brookes/Broad (Enniet meer aan de overwinsec.2. Kinzei (Wdl) 52,29. 3. Perez
gende plaats in het sterk begeland). Opel Manta 400, op 47 sec.
iets
te
geloofde
toernooi
van
Boca
extra's
voor
de
uit
niemand
meer
de
in
geRaton,
ning helpen. In de degrada(Spa) 52,63. 800 m: Wachtel (Odl)
3. Lindholm/Harris (Finland/Engezette tweedaagse evenezenden
aldus
doen,"
doteerd
met
atleten
kansen
van
De
Robben.
Ken250.000
dollar
tiegroep wonnen DZV Mar1.59,8, 2. Wodars (Odl) 2.00.50, 3.
land). Audi Coupé Quatro, op 6 03.
ment.
(300.000 gulden) van de 16Kauffman.
Deze
week
bevoor de
nelijk
gold
dit
ook
Kirjoesjina (Sov) 2.01.85. 1500 m:
tens en De Zijl volgens ver8. John Bosch/Guy Hodgson (NeDE KEUS
Gasser (Zwi) 4.08.76 2. Kitova (Sov)
De 42 klassementsproeven
jarige Argentijnse Gabriëla raadt de KNAU zich over de VZC'ers, die een aantal onderland/Engeland). Audi Quatro.
wachting van AZPC (14 —8)
4.09,01, 3. Walterova (Tsj) 4.09.99.
opvolging van Kauffman.
in de bossen van noord- op 17.29.
nodige zware overtredingen
VAN EEN WINNAAR Sahatini: 2-6, 1-6.
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Wereldrecord lonescu
bij hinkstapspringen

Linda Moes gouden belofte

•
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AZC Intervam op weg naar titel

Boris Becker
klopt Edberg

John Bosch start rallyseizoen goed

020-802802
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Eindelijk titel
voor Van Gennip

Tiende marathonzege voor Richard van Kempen

Evert van Benthem
niet naar Finland

DEVENTER, maandag
Jarenlang was Yvonne van Gennip letterlijk het ongekroonde koninginnetje van het
Nederlandse vrouwenschaatsen. Dit seizoen is daar een einde aan gekomen. Bij drie
afstandstitels werd dit weekeinde in Deventer haar eerst allroundkampioenschap gevoegd.
Van Gennip is de Karin teren ontfutselde Els Meijer,
ziek gemeld. Aaftink, tweedejaars studente aan de aan
Kania van de lage landen. tweede in het eindklassede interfaculteit lichamelijment, haar de zege op de 500
Indien de vrolijke Haarlemse present is, strijden de oveke opvoeding van de Vrije
meter.
Universteit, ziet in het
rige deelneemsters om de
Zaterdag had Aaftink KaOlympisch seizoen een gedetweede plaats. Die was in
rin Kania het drie jaar oude gen 40-er in het verschiet.
Deventer voor Petra MoolAls de geldschieter van de
huizen en niet voor de iets baanrecord afhandig geKNSB een aparte sprintsehoger getaxeerde Marieke maakt. Nog op de openingsStam. Twee weken geleden, dag stelde Aaftink haar titel lectie wil beginnen, is Aaftijdens de wereldtitelstrijd veüig. Op de duizend meter tink de eerste leerling.
Kracht heeft de rijdster uit
in West Allis was Stam het nam zij meer dan twee seBaambrugge voldoende, aan
conden afstand van de conkandidaat-kernploeglid
Overigens
currentes.
had
haar techniek is nog veel bij
Mooihuizen nog enige plaatharinga
zondag
Ingrid
zich
te slijpen.
sen voor gebleven.
Vrijwel zeker zal Moolhui-

titel.

er

-

Overmoedig
Gerard Kemkers (rechts) wordt van harte gelukgewenst
met zijn zilveren medaille op het NK allround in Deventer.
Uiteraard zijn de ploegmakkers van Kemkers, Kraayenbos
en
Visser
(links en midden) er als
eersten bij.
•

Links:
Jan Ykema
•

geconcen-

teerd in actie
bij het NK

voor
sprinters. De Friese badmeester uit Harlingen zou de titel op deze
discipline
voor zich opeisen op een
wijze die voor
de toekomst
weer veel be-

In Deventer waar altijd
en met recht wordt geklaagd
over de slechte ijswaliteit
kwam Van Gennip uit op
4.34,75. Het verschil van
acht seconden met nummer
twee, de plaatselijke rijdster
Hanneke de Vries illustreert
de machtsverhoudingen voldoende.
-

-

Wat Van Gennip bij haar
Heerenveense project van
eind maart vooral aantrekt is
de honorering. Een wereldrecord levert maar liefst
20.000 gulden op. Het ergert
Van Gennip al jaren dat de
grote toernooien voor vrouwen op ondergelopen weilanden en achterafbaantjes
worden gehouden. Eindelijk
genoegdoening: het Heerenveense honorarium ligt voor
vrouwen- en mannenrecords
even hoog. Van Gennip zag
zondagmiddag de nieuwe automobiel al glinsteren.

Sprinters

looft.

1. Y. van Gennip
2. P. Moolhuizen
3. Marieke Stam
4. Ingrid Paul
5. Thea Limbach
6. H. de Vries
7. G. Mulder
8. H. van der Meer
9. J. vanOort
10. A. Pasveer

11. E. Uitham
12. I. Steenbruggen

13. A. Bollaart

14. M. Hekkers
15. H. Frederiks
16. J. van Straaten

totaal
179.323
184.173
184.683
186.396
186.940
187.421
188.372
189.435
189.548
189.725
189.750
189.920
139.664

141.380

141.475
142.331

500

3000

meter

42.99(1)
43.04 ( 2)
43.77(3)
44.48 (8)
44.08 ( 5)
44.75 (13)
44.73(11)
45.82(16)
44.61(10)
44.92(14)
44.11 ( 6)
44.50 (9)
44.38 ( 7)
43.90 ( 4)
45.11 (15)

44.74

(12)

meter

1500 meter

5000

2.10.47(1)
2.14.77 ( 2)
2.14.95(3)
2.17.05 (5)
2.16.45 ( 4)
2.18.06 ( 8)
2.17.31 ( 6)
2.18.33(10)
2.19.53(12)
2.17.40 ( 7)
2.20.06 (13)
2.18.91(11)
2.18.32 ( 9)
2.21.78(15)
2.20.64 (14)

7.50.52( 1)
8.07.27 ( 4)
8.01.09( 2)
8.05.45 (3)
8.12.67 ( 6)
8.15.05 ( 7)

4.57.93

2.23.81

OBERSTDORF, maandag

De Italiaan Maurilio de
Zolt heeft het afsluitende onderdeel van de wereldtitelstrijd skiën Noordse nummers gewonnen. De 36-jarige
brandweerman zegevierde
voor veertigduizend
toeschouwers in Oberstdorf op
de vijftig kilometer 'crosscountry'.

.

De Nederlander Kees
Puijk eindigde op de 50e
plaats op de 50 kilometer
skilopen. Ruben Krouwel, de
tweede Nederlander, werd
gediskwalificeerd.
Uitslag van de vijftig kilometer: 1.
Maurilio de Zolt (Ita) 2 uur 11 minuten en 49,5 seconden, 2. Thomas
Wassberg IZwel 2.11.49,5, 3. Torgny
Mogren IZwel 2.12.51.1, 4. Andi
Grünenfelder (ZwO 2.13 26,6. 5. Kari
;

Ristanen (Fin) 2.15.10,7.

8.16.14
8.09.75

(

8)

( 5)
8.19.72(11)
8.19.12 (10)
8.18.23 ( 9)
8.26.41(12)

(16)

¥

6.

B.Koopmans

7. R. J. Tel
8. W. Kooiman
9. A. Sarelse
10. B. v.d. Burg
11. J. Berkhout
12. J. Woestenburg
13. E. Stecher
14. M. Hoogervorst
15. B. Bruins
16. J. v.d. Ploeg

totaal
166.978

167.913

168.178
171.298
171.706
171.924
173.242

173.369

173.559
174.844
175.077

177.369

127.790
129.095
129.111

129.930

500 meter

5000 meter
7.12.65 (3)
7.12.26 (2)

39.16( 1)
39.99 (2)
40.58 (6)
41.15(11)

40.12
40.37
40.81
40.92
40.85
41.48

(

7.11.27 (1)
7.18.72 (4)
7.22.26 (6)
7.22.32 (7)

3)

(4)
(7)
(9)
(8)
(12)
42.99(19)
44.29 (20)
40.49 ( 5)
42.14 (17)
41.00 (10)
41.58 (13)

7.25.61 (10)

7.25.05
7.28.35
7.25.57
7.21.38
7.25.65
7.31.04
7.28.55

7.33.45
7.37.34

(8)
(12)
(9)
(5)
(11)
(15)
(13)
(16)
(17)

1500 meter
1.59.25( 1)
2.01.62 (2)
2.01.73 (3)
2.03.71 (7)
2.03.62 (6)
2.03.92 (8)
2.03.52 (5)
2.05.40 (11)
2.03.29 (4)
2.05.37 (10)
2.05.64(12)
2.07.58 (18)
2.06.59 (15)
2.06.30 (14)
2.08.30 (19)
2.06.23 (13)

10.000 meter
14.56.06 (3)
14.43.14 (2)

14.37.91 (

1)

15.00.81 (4)
15.23.08 ( 9)
15.20.32 (6)
15.33.96 (10)

15.22.89 (8)

15.35.57 (11)
15.40.34 (12)
15.21.39 (7)
15.17.76 (5)

SPRINTERS:V
1. C. Aaftink
2. E.Meijer
3. B. Keulen
4. A. Boorsma

5. A. Loorbach
6. I. Haringa

172.985

175.185
175.525
178.635
180.590

42.15( 1)
43.05( 2)
43.05( 2)
44.11 ( 5)
44.75 ( 6)
43.10 (4)

1.27.48( 1)
1.29.71 (3)
1.29.57(2)
1.31.92 ( 5)
1.34.21 ( 6)
1.29.93 (4)

43.14(2)
43.02( 1)
43.45(3)
43.66 ( 5)
43.52 ( 4)

1.20.08 (1)
1.20.46 (3)
1.20.34 (2)
1.20.53 (4)
1.21.26 (5)
1.21.77 (9)
1.21.26 (5)
1.21.56 (7)

39.13 (1)

1.27.91(1)
1.28.52( 3)
1.28.48( 2)
1.29.81 ( 4)
1.30.43 ( 5)

ziek

SPRINTERS: MANNEN
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

J. Ykema
G. Kuiper
M. Boelsma
H. Kaats
H.Janssen
B. Jonkman
M. Nooijens
J. Nieuwenbuizen
M. de Groot
D.J. v. Hameren

157.705

158.165
158.585
160.100
160.150
160.565
160.650
160.855
163.700
166.750

38.95 (1)
39.05 (2)

39.41 (3)
39.93 (8)

39.91(7)
39.47 (4)
39.87 (6)
39.75 (5)
40.72(10)
40.10 (9)

1.22.73(10)
1.21.34 (6)

39.16
39.37
40.12
39.73
39.84
39.66
40.12

(2)
(3)
(8)
(5)
(6)
(4)
(8)
40.53(10)
39.87 (7)

1.19.17 (1)
1.19.45 (3)
1.19.27 (2)
1.19.57 (4)
1.19.76 (5)
1.20.74 (8)
1.20.63 (7)
1.20.41(6)
1.22.17 (9)
1.32.22 (10)

missie is mislukt. „Ik ga niet
naar Finland", maakte de
tweevoudig winnaar van de
zaterdagElfstedentocht
avond bekend. „Mijn fysiotherapeut Ruud van Wijnen
heeft mij vorige week al aangeraden om thuis te blijven.
Maar ik wilde de definitieve
beslissing laten afhangen
van m'n ervaringen hier in
Alkmaar. Het viel niet mee.
Ik heb vreselijk af moeten
zien, ben er nog lang niet."
Van Benthem gaat zich ni
in alle rust richten op hel
nieuwe seizoen. „Ik moei
weer bij de top kunnen ko
men, dat is mij de afgeloper
weken in ieder geval duidelijk geworden", zei hij
„Veel skeeleren in de zomer
dan hoor ik er de volgende
winter weer helemaal bij."
Het wegvallen van Ever)
van Benthem betekent eer
extra aderlating voor dc
Kwantum-ploeg, die het op
het Kalavesi-meer bij hel
Finse Kuopio ook moet doer
zonder Gert Jakobs. Di
schaatsende wielrenner uil
Helmond heeft vorige weeV
in overleg met zijn ploeglei
der Jan Raas tijdens een kor
te langlauf-vakantie in Inzel
even
gas teruggenomen
„Raas vond de tijd rijp voo>
geestelijke ontspanning", ze

ijs had ik die vijf-kilometertijd van Leo Visser, dat wereldrecord, kunnen rijden. Ik
vergat echter de omstandigheden in te schatten."
Vergeer, kampioen voor
zijn kernploegmaten Kemkers, Visser en Kraayenbos,
liep in Deventer volledig in
het gareel. Gesprekken met
Gemser hadden de hobbels
tussen het gouden koppel van
de laatste twee seizoenen
geëffend. Vergeer reed in Deventer een toernooi, zoals
hem dat het beste ligt. Meteen op de eerste afstand een
voorsprong pakken en die
verdedigen. Vergeer sprintte
naar 39,16 en zag van de concurrentie slechts Kemkers
(39,99) onder de veertig seconden duiken.
Op de vijf kilometer, gereden in een Davos-achtige zonnetje op de onoverdekte IJssel-kunstijsbaan, zette Visser
de aanval in op de positie van
Vergeer. De 7.11,27, net geen
verbetering van het baanrecord van Sjöbrend (7.08,80),
was voor de winderige omstandigheden een scherpe
tijd. In de volgende rit ging
Vergeer, geleid door de aanwijzingen van Gemser, als
een automaat rond. Zijn verlies bleef daardoor tot een
minimum beperkt; met de
tijd van 7.12,65 nog geen anderhalve seconde.
Op de 1500 meter van gisteren, in de motregen, regeerde
Vergeer als vanouds. Die titelverdediger ging als enige onder de grens van twee minuten: 1.59,25, een verbetering
van het zes jaar oude baanreStensjemmet
van
cord
(2.00,12).

ROUWEN

Brandweerman vlamt
op cross-country

(15)

meter

ALROUND

Nog overtuigender dan
Ykema
die ondanks de
triomf in misslagen blijft
grossieren was de overwinning van de 20-jarige Aaftink. Haar reeks kende
slechts een oneffenheid. Gis-

1. H. Vergeer
2. G. Kemkers
3. L. Visser
4. H. Kraayenbos
5. J. Orie

-

vooral een revanche op zichzelf. „Ik wilde laten zien, dat
ik het nog kon. De tiende
plaats van vorige week was
een fout, want ik was wel
degelijk goed. Ik ben van mening, dat ik hier in dezelfde
vorm verkeerde als in Heerenveen bij het wereldkampioenschap. Ik heb hier geprobeerd aan te tonen, dat ik
vorige week had meegekund
voor de eerste plaats. Bij goed

maart) terug te kunnen keren op het oude niveau. Die

Jakobs, die in Alkmaar

gecontroleerd gereden lange
afstanden, was voor Vergeer

4.34.75( 1)
4.44.90 ( 3)
4.46.95( 5)
4.46.13 (4)
4.48.66 ( 6)
4.42.88 ( 2)
4.49.55 ( 7)
4.51.18(10)
4.50.74 ( 8)
4.54.56(11)
4.54.79 (12)
4.50.86 (9)
4.55.07 (13)
5.01.32(16)
4.56.91 (14)

MANNEN

-

DEVENTER, maandag
De supporters uit Haastrecht konden dit weekeinde de ijsmutsen weer
draaien. Vorige week, bij
de wereldtitelstrijd in Heerenveen, kwam de geborduurde naam Leo voorop de
geelblauwe hoofddeksels
en prijkte het toen gewraakte Hein achterop. In
Deventer, bij de nationale
titelstrijd, werden de wollen mutsjes van de fans in
de ouderwetse stand gedragen. Hein Vergeer werd
voor de tweede keer allround-kampioen van Nederland.
De titel in Deventer, imponerend door zijn knappe verrichtingen op de 500 (39,16
seconden) en 1500 meter
(1.59,25) en vooral door de

VROUWEN ALLROUND

Bij de sprintvrouwen
eiste Christine Aaftink bet
kampioenschap op.
•

toch nog door 4000 toeschouwers bekeken marathon met
spijt in z'n stem constateren
dat zijn herstel zich te laat
heeft aangediend.
Vijftien tot twintig uur per
week heeft de boer uit Sint
Jansklooster z'n lichaam afgebeuld om nog juist op tijd
voor de Alternatieve Elfstedentocht in Finland (7

Vergeeris

-

Het kampioenschap deed
Van Gennip in een wat overmoedige bui geraken. Even
voorbijgaand aan het wereldbekerrestant dat de komende weken wordt afgewerkt, overweegt Van Gennip in alle ernst in Heerenveen een wereldrecord aan
te vallen. Drie maanden geleden bleef Van Gennip in
de Thialfhal vier seconden
verwijderd van Kania's vorig jaar in Medeo op 4.18,02
gestelde topper.

Door Bert Dijkstra

Jan Ykema stabiel naar sprinttitel

Op de tien kilometer was
het slechts het weer, dat Vergeer, die meer dan een halve
minuut voorsprong had te
verdedigen, nog van de nationale titel kon houden. Toen
Visser en Kemkers in de eerste rit een formidabele racetegen-de-klok (14.37,91 om
14.43,14) hadden gehouden
reed Vergeer op de gedweilde
baan Vergeer zeer gecontroleerd rond. De kampioen
dook onder de vijftien minuten, 14.56,06.
De prijzen in de koekstad
werden op éën na allen verdeeld door het supertrio Vergeer, Kemkers en Visser.
juniorenkampioen
Slechts
Jac Orie kwam, op de 500

Hein Vergeer raast vol overtuiging af op zijn nationale
allround-titel in Deventer. Na het persoonlijke echec bij het
recente WK in Heerenveen hervond de Haastrechter zich dit
weekeinde weer.
•

meter, op het erepodium. De
Haagse rijder lijkt een kandidaat voor de seniorenkernZijn coach
Leen
ploeg.

jaar heeft Jan Ykrma het Ne-

derlands

sprintkampioen-

schap veroverd. Instabiliteit
kenmerkt de loopbaan van

kernploegveteraan,
Pfrommer ziet in Orie het deze
talent, waarvan hij er één per maar in Deventer bleef de 23twee seizoenen dient af te jarige Harlinger twee dagen
op de been. Door de tweede
leveren.
vijf
sinds
Voor het eerst
titel uit zijn loopbaan maakte
Ykema iets goed van een sei(advertenties)
zoen dat goeddeels mislukt
leek.
ZEG STEPHAN.
Dat Ykema op de eerste 500
meter in wisselproblemen
KAN IK ALS
met Hans Janssen kwam, verhinderde hem niet als enige
BEGINNEND SURFER
onder de 39 seconden te finishen. Die meevaller zette YkeAL METEEN OPEEN
ma al op het winnende spoor.
FUNBÓARD STAPPEN? Hij zegevierde op de resterende onderdelen. Alleen de
driezondagse 500 meter
honderdste verschil met
was kantje
Geert Kuiper
boord.
Kuiper en Bouke Jonkman
waren zodoende al met een
achterstand begonnen. In
meer opzichten trouwens.
Kuiper, de nummer zes van
de wereldtitelstrijd, had zich
de laatste dagen voor het nationale toernooi niet lekker
gevoeld en Jonkman, woens'Nee, je kunt als beginner
dag nog goed voor een jeugdrecord
op de sprint, was echt
beter denken aan een allround(gordelroos).
ziek
funboard. Daarmee kun je
sportief allround- en
•

-

-

beginnend ongekompliceerd
funsurfen. In SURF Magazine
nr. 1 vind je een
computerkaart waarmee je
tijdens de HISWA op de
SURF Magazine-stand een
persoonlijk aankoopadvies
krijgt van de surfplanken en
zeilen die voor jou het meest

-

gexfrk^jr^Ser^
i

Binnen de grenzen kan
Van Gennip alleen door ziekte worden verslagen. Enige
jaren geleden was er nog de
concurrenteie van Ria Visser
(kampioen in 1986), maar die
revalideert via de marathon
van een enkelblessure. Afgezien van een griepje rond de
jaarwisseling
die het afstandskampioenschap in gevaar bracht heeft de beste
schaatsenrijdster
buiten
Oost-Duitsland het er goed
van afgebracht.

Yvonne van Gennip superieur in Deventer. Voor de
eerste maal in haar carrière wint zij de nationale allround•

Voor de buitenwacht
duurt het marathonschaatsseizoen op de vaderlandse
kunstijsbanen te lang, voor
Richard van Kempen en
Evert van Benthem allerminst. Van Kempen, al een
week lang zeker van de eindzege in de KNSB-competitie,
maakte zaterdagavond in
Alkmaar duidelijk dat hij
van winnen geen genoeg kan
krijgen en liet voor de tiende
maal dit seizoen de concurrentie achter zich. Van Benthem moest na afloop van de

SCHAATSEN

wer

zen het komende seizoen de
kernploegpositie van Grietje
Mulder innemen, die haar
bevoorrechte
status
dit
schaatsjaar niet waarmaakte. Meer dan Mulder kan de
als vierde finishende stayer
Ingrid Paul of de bijna-veterane Thea Limbach recht op
een kernploegplaats doen
gelden.

ALKMAAR, maandag

II iii'
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DE KEUS
VAN EEN WINNAAR

vooi

het laatst zijn schaatsen on
derbond. Het werd eer
kwestie van uitrijden. „Mor
gen telt voor mij alleen noj
de fiets. Ik ga keihard toe
werken naar Parijs-Niee."
Wel in Finland rijdt Ham
Brandt. De voorzitter van dt
Landelijke Technische Com
missie Marathon las tot z'r
verrassing in zijn krant dal
hij voor de trip naar Kuopic
is uitgenodigd. „Ze kunner
mijn naam dus bijschrijver
op de deelnemerslijst, wanl
deze kans om weer eens ir
actie te komen, laat ik niet
lopen." Brandt zei in Alk
maar wat velen dachten: hel
seizoen duurt te lang. „Mee>
dan twintig marathons, hel
is gewoon te veel. In hel
belang van de sport moeter
we het programma volgenc
seizoen zonder meer inkor
ten."
Met alleen nog de Gnal<
van de KNSB-competitie (za
terdag in Groningen) voor di
boeg, toonde Van Kempei
nog eens dat voor hem he
seizoen niet lang genoeg kaï
duren. In Alkmaar demon
streerde hij zo fit als eei
hoentje z'n overmacht dooi
in de laatste ronde zijn ze:
medevluchters achter zich ti
laten. Van hen ging Yep Kra
mer in de laatste bocht on
deruit.
De resultaten zijn:
Mannen. A-rijders: (100 ronden

1. Richard van Kempen, 2. Jan Ei»
Kromkamp. 3. Andries Kasper. 4
Jos Pronk, 5. Albert Bakker, 6. Jai
Kooiman, 7. Yep Kramer, S. Stevei
Zoon, 9. Dirk Maarssen. 10. Pie
Kleine, 11. Henri Ruitenberg, 12
Lex Cazemier, 13. Wim Vos, 14. Pie

Manden. IS. Gerard Rietveld. 16
Herbert Dijkstra. 17. Alex Jansen
18. Dries Klein, 19. Riek van dei
Hoorn, 20. Arjan Bakker.
Stand om de KNSB-beker na Z

wedstrijden: 1. Van Kempen EO
punten, 2. Kasper 418,1, 3. Krame
321, 4. Hilbert van der Duim 295,1
5. Dries van Wijhe 272.5, 6. Maars
sen 272, 7. Ruitenberg 260.1, 8
Dijkstra 259. 9. Cazemier 231, 10
Kooiman 189.

Karlstad winnaar
Geir Karlstad is gisteren in Sts
vanger Noors schaatskampioen
op de vijf en tien kilometer gewoi
den. De houder van het wereldrc
cord op de tien kilometer legde d
langste allround-afstand af i
14.56,54.

Sprintzege

DDR

MOSKOU, maandag
De schaatsploeg van Oost-Duitsland heeft in het weekeinde
een sprint-interland tegen de Sovjetunie in Moskou met ruim
verschil gewonnen. Het werd 139-157. Uitblinkerster was de
Oostduitse Christa Rothenburger. Zij bleef in vier ritten
ingeslagen. Haar serie was: 41.47 1.23.46 41.50 1.23.49
(500, 1000, 500 en 1000 meter).
In de ploeg van Sovjetunie Westduitse schaatskampioeontbraken Sergei Fokitsjev nen all-round. Hassmann
en Igor Zjelesovkski wegens won drie van de vier afstanblessures. Bij mannen werd den en boekte een puntentozaterdag de 500 meter getaal van 191.790 punten.
wonnen door Vitali MakoTweede werd Ellen Bauervetski in 38.34 en de 1000 meister en derde Elke Dufmeter door Boris Repnin in ter. Baltes kwam bij de he1.17.43. Makovetski won ren tot 173.020 punten en
zondag de 1000 meter in prehad een nationaal record op
cies dezelfde tijd 1.17.43.
de 10.000 meter (in 15.29.43)
nodig om opnieuw kampioen
AngeliGrefath
werden
te
In
worden. Wolfgang Vogl
ka Hassmann en Hans-Jörg werd
Thomas
tweede,
Baltes in het weekeinde Nietzsch derde.
-

-

-
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MAANDAG
Tafeltennisteam na „stuntwerk" in halve finale WK

Estenkol krijgt zicht
op Europees handbal

„Tinus" zorgt
voor kippevel

NEW DELHI, maandag
Mirjam Kloppenburg die de arene instormt en Bettine
Vriesekoop om de hals vliegt om samen dansend en hevig
geëmotioneerd de 3—l triomf op Noord-Korea in de kwartfinale van de WK-tafeltennis te vieren. Het was een moment om
kippevel van te krijgen. Twee perfecte sportvrouwen die
samen met coach Gerard Bakker boven alle trammelant van
de afgelopen tijd uitgroeiden. Dextro-manager Bob Hardeveld
moet maar een NTTB-onderscheiding krijgen, want hij zorgde
er weliswaar uit eigen belang voor, dat Kloppenburg tijdens
deze WK niet lijdelijk in Lichtenvoorde moest toezien. Wat
een blunder zou dat geweest zijn.
Niet dat iemand daar nog Hazerswoudse furie'. Wat
op terug wenste te komen, na ging Vriesekoop te keer.
de eclatante sensatie tegen
De aankondiging was er geNoord-Korea. Er werd alleen weest. Nog twee jaar wil ze
maar volop genoten van het
tot en met de Spelen in Seoel
feit dat net als twee jaar terug alles uit de
kast en aardig
in Gotenburg, een plaats bij
hoefde ze ook niet meer gede beste vier tafeltennislanvonden te worden. Wat het
den ter wereld was veroverd. laatste betreft hoefde 'Tinus'
Toen echter was Tsjechoslozich wat de Noordkoreaansen
wakije het struikelblok in de betreft geen zorgen te maken.
kwartfinale nu Noord-Korea
Nadat Mirjam Kloppenburg
en dat is andere koek. Toch
had verloren van Li Bun Hui
had Oranje zich de confrontawr as het woord aan Vriesetie met de Aziatische vedettes koop.
Elk punt werd zo verkunnen besparen maar dat is beten bevochten en zo luid
echter een hoofdstuk op zich bejubeld, dat Hui Cho Jang
en vormde zaterdag het gehet afgeblufte hoofd boog. In
spreksonderwerp. Eerst was het dubbel trok Kloppenburg
Hongkong met 3—o afgezich perfect op aan haar
droogd, waardoor Oranje
door te verliezen van Rusland
een confrontatie met China
in de halve eindstrijd kon
ontlopen. Dat leverde dan
wel de Noorkoreaansen op in
de kwartfinale, in plaats van
het duidelijk zwakkere Hongarije. Pure blufpoker dus
van coach Gerard Bakker, die
gisteren echter perfect uit-

Bettine Vriesekoop zoals ze is: fel en venijnig voor iedere
tegenstandster als het er werkelijk om gaat.
•

maatje, maar daarmee was de
winst nog lang niet zeker.
Nog nooit had Vriesekoop namelijk van Hui Li Bun, de
nummer negen van de wereldranglijst,
gewonnen.

Maar precies op dit moment
kwam naar voren dat de training het laatste jaar is toegespitst op de Aziatische speelwijze. Bij 18—12 in de tweede game realiseerde de Hazerwoudse zich dat de triomf
voor het grijpen lag. hetgeen
nog tot 19—19 leidde. Maar
bij het eerste matchpoint was
het raak.
Vandaag wordt dus Zuid-

Korea, dat nog net een tikkeltje hoger wordt aangeslagen
dan de bovenburen, de tegenstander. Maar bang is eigenlijk niemand. „Niks is onmo-

gelijk," oordeelde coach Bakker. Bij de mannenploeg gaan
sommige dingen sinds de
komst van Haldan ook wat
beter. Met s—l zeges op
Schotland en Canada, werd
het s—l verlies tegen Denemarken
gecompenseerd.
Vlieg en zijn mannen strijden
nu om de 17e tot en met de
20e plaats. De halve eindstrijd bij de mannen levert de
duels China-Joegoslavië en
Zweden-Noord-Korea op.

WAALWIJK, maandag
Estenkol/Tachos blijft de handbalwereld verrassen. De Waalwijkse
ploeg, die voor het eerst op het hoogste niveau acteert, vestigt het hele
seizoen al de aandacht op zich door zelfs topclubs regelmatig op een
nederlaag te trakteren. Velen bestempelden Estenkol tot voor kort nog
als een eendagsvlieg, maar in de tweede helft van de competitie
dwingen de Brabanders definitief respect af. Zaterdagavond werd het
bezoekende L'Oreal slachtoffer van Estenkols dadendrang. De Limburgers werden met maar liefst 19-9 weggespeeld.
Dat betekent dat Estenkols/Tadat mede daardoorafstand van de
chos een serieuze gooi kan doen
onderste plaatsen kon nemen. In
naar Europees handbal. Daarvoor
Hengelose kringen wordt luidruchtig gesproken over competiis het nodig dat de tweede plaats
wordt gehaald, en gezien het speltievervalsing, maar inmiddels zit
peil van de ploeg van trainer Gio men in Twente nog wel te wachAntognioli behoort dat zeker tot ten op de eerste eigen overwinde mogelijkheden. Inmiddels is ning van het seizoen. Hermes
trekt zich van de hele gang van
Estenkol naar de vierde plaats gezaken niets aan. Het handbalt per
klommen en het heeft slechts
twee punten achterstand op Swift
week beter en gisteren slaagden
Arnhem en Herschi/V&L.
de Hagenaars er bijna in Herschi/
V&L een nederlaag te bezorgen.
om
De strijd
de tweede plaats is
De Limburgers vonden echter
overigens het enige aspect dat de
juist op tijd het ritme terug en
handbalcompetitie nog interreswonnen met 17-18.
sant maakt. Sittardia is koploper
Dat geldt niet voor Aalsmeer dat
met zes punten voorsprong en het
in eigen huis met 21-23 ten onder
landskampioenschap
kan
de
ging tegen HAKA/E en O.
ploeg van Bert Bouwer niet meer
NCR/Blauw Wit aast ook nog
ontgaan. Gisteren maakte Sittarop de tweede plaats. De ploeg van
dia korte metten met streekgetrainer Guus Cantelberg
noot Enzico/Swift (12-22). De
had zaterdag in de eigen sporthal
Roermondse formatie kan degrade grootste moeite om Fototechdatie haast niet meer ontlopen.
niek/Hellas op afstand te houden.
Dat geldt ook voor Hercules HenDat lukte, maar de 19-18 eindstand
gelo, dat zaterdagavond met 14-20
sprak boekdelen.
werd geklopt door een veel sterStand in de eredivisie mannen:
ker Swift Arnhem.
Sittardia 16-29, Herschi/V&l 16-23,
Inmiddels heeft Hercules zich
Swift Arnhem 16-23. Estenkol/Tatot de handbalbond gewend met
chos 16-21. NCR/Blauw Wit 16-21,
een fel protest tegen de overgang
Aalsmeer 16-19. HAKA/E en 0 16-16,
van Robert Fiege van Aalsmeer
Fototechniek Hellas 16-16, L'Oreal
naar naaste concurrent Hermes,
16-13. Hermes 16-7. Hercules 16-2.

CSKA Moskou pakt tiende Europa Cup

pakte.

De manier waarop verloren
werd van Rusland was een
heel toneelstuk, want ook
coach Beljakov had zijn zinnen op verlies gezet. Beide
teams traden daarom aan met
de reserves, maar Popova
kon eenvoudigweg niet verliezen Gerdi Keen, die de
opdracht kreeg de ballen desnoods tegen het plafond te
hengsten. De Wageningse
kon de absurde situaties overigens niet de baas en klapte
na afloop volkomen in elkaar.
Toen de tweede Russin Timofeva de eerste game van Emily Noor accepteerde, bleek er
geen vuiltje aan de lucht,
maar plotseling greep de Russin naar de arm en wendde
een blessure voor. Op dat
moment
reageerde coach
Bakker razendsnel. Haalde
Noor naar de kant, stormde
naar de scheidsrechter en gaf
de wedstrijd op wegens een
blessure, net voordat collega
Beljakov aan het woord kon
komen om hetzelfde te doen.
Dat toneelstuk was voor de
een een blijspel, voor de andere echter diep drama. De
meeste
Oranje-supporters
verkondigden luid
en om
volstrekt begrijpelijke redenen natuurlijk, want met
sport had dit alles absoluut
niets van doen!- zich te schamen Nederlander te zijn,
maar daags erna ging iedereen toch spontaan door de
knieën en dan vooral voor
Bettine Vriesekoop. De uitdrukking 'als een Spaanse furie' werd omgedoopt tot 'een
-

(advertentie)

VERANDERD ER

Van onze
speciale verslaggeefster
DES BOSCH, maandag
Bij zijn bezoek aan Den
Bosch, maakte de president
van de internationale volleybal hond, Ruben Acosta, van
de gelegenheid gebruik zijn
progressieve visies duidelijk
kenbaar te maken. De 52jarige, op Julio Iglesias gelijkende Mexicaan, wil indien
mogelijk in het na-olympisch
jaar ('B9) starten met de zogenaamde World league, /lrosta noemde Sederland bij de
eventuele kandidaten. „De
heste volleybalteams van de

wereld moeten daarin mee
gaan draaien. Maar wij moeten ook de garantie van TVcoverage hebben, want het
zal commercieel opgezet worden. In principe komen de
Verenigde
Staten,
Sovjet
Unie, Japan en Brazilië ervoor in aanmerking. Wij willen echter verder nog met
Italië, Frankrijk ofSederland
in zee," aldus de eregast bij

de EC-finale in Den Bosch.
Ruben Acosta, die na afloop van de finale, de organiserende SeVoßo roemde, zei
verder dat landen die zich
kwalificeren voor de Olympische Spelen en dan venolgens het toernooi boycotten
(zoals in Los Angeles en Moskou het geval was) zullen
worden gestraft door de internationale
volleybalbond
(FIVB) met een schorsing van
twee tot vier jaar.

RUGBY
Voor het vijflandentoernooi rugby tussen de
sterkste landen van Europa zijn
twee wedstrijden gespeeld. In
Twinckenham zegevierde Frankrijk met 19-15 over Engeland. Bij
de rust was het nog 12-3 voor de
Engelsen. Schotland slaagde er in
Edinburgh in lerland met 16-12
terug te wijzen. De Schotten hadden na de eerste helft een voorsprong van één punt: 10-9.
—

DIT SEIZOEN NOG
VEEL AAN DE
SURFPLANKEN ENZEILEN STEPHAN?

Martinus

f

Van

'Jazeker, de fabrikanten
blijven zoeken naar betere
materialen, snellere
vormgeving en nieuwe
technische snufjes. In SURF
Magazine nr. 1 vind je maar
liefst 12 pagina's met al de
noviteiten die je straks ook op
de HISWA kunt zien.'

ss:

:

DE KEUS
VAN EEN WINNAAR

onze rugbymedewerker
DEN HAAG, maandag
Terwijl Castricummer en
DIOK gaan uitmaken wie de
nieuwe landskampioen van
Nederland
wordt beschikt
rugby-Nederland in de Rugby
Club Etten-Leur over een nieuwe subtopper. De Brabanders
slaagden er in een prima wedstrijd in de voormalige topclub
HRC, die dit jaar ver is teruggezakt met 6-20 de wil op te
leggen. REL speelde agressief
rugby vanuit de derde rij,
waarbij de oud-HRC'ers DirkJan en Louis Straathof geen
enkele moeite hadden met
hun voormalige teamgenoten.
Bij HRC imponeerde alleen de
tweede rij Michel van der Loos
en Hans Simons. Speler-trainer Piet Paul speelde voor de
Brabanders weer een beslissende rol. De oud-Nederlands
teamspeler kan op iedere
plaats rond de scrum spelen
en had tegen de Hagenaars
gekozen voor de fly half-postitie van waaruit hij de Haagse
defensie met goed geplaatst
schopwerk constant onder
druk hield. HRC opende de

laat

tweede

plaats

lopen

Van onze volleybalmedewerker
DEN BOSCH, maandag
Met twee adembenemende sets nam Brother/Martinus afscheid van de Europa-Cupfinale voor landskampioenen. Een denderend
applaus en de verwachte derde plaats waren
het deel voor de Amstelveners. Goed, de
laatste wedstrijd tegen Panini/Modena ging
met 3-1 verloren. Maar na de eerste
desastreuze 3-0 nederlaag tegen de nu tienvoudige
Europa-Cupwinnaar CSKA-Moskou op vrijdagavond
was het imago hersteld. Dat
gebeurde zaterdagavond al. Tot groot enthousiasme van de 3.000 toeschouwers in de Bossche sporthal De Maaspoort, werd toen
CSKA-Sofia met 3-1 verslagen.
—

Die winst herstelde het vertrouwen in de Amstelveense
ploeg. De eerste set begon
niet bemoedigend: een 10-15
voordelige CSKA-Sofia score.
Daarna werd het de wedstrijd
van Ron Zwerver. Vanuit alle
standen sloeg hij raak. Ook al
omdat Avital Selinger hem
door beter stoppen van zijn
ploeggenoten ruim kon lanceren. Het was ook de 19-jarige
Amsterdammer,
die
de
triomf voor de Amstelveners
in de vierde set voltooide. De
derde plaats was in ieder geval weer bereikt. In de wedstrijd
daarna
schakelde
CSKA-Moskou het Italiaanse
Panini/Modena uit voor de
eerste plaats. Met 3-1 (15-8, 815,15-7 en 15-2) werd de deur
voor de tiende cupwinst voor
de Moskovieten geopend. Dat
gebeurde overigens zonder

score via een strafschop van
Ronald Barrevoets (3-0). Edwin van de Meeberg benadrukte de uitstekende vorm
van REL door de eerste try te
drukken (3-4). Nadat Berrevoerts opnieuw de ruimte tussen de palen had gevonden (64) was het gedaan met de
Haagse aspiraties. Een try van
Kerremans en een konversie
van Piet Paul betekende een 610 ruststand.
Ook in de tweede helft bleven de Brabanders goed rugby
spelen, hetgeen tot uiting
kwam in een try vanuit de
voorwaartsen
van
Louis
Straathof, die samen met zijn
broer Dirk-Jan opnieuw gekozen is voor de Nederlandse
ploeg, die over veertien dagen
tegen België speelt. Het slot
van de wedstrijd werd gemaakt door een vierpunter
van Steven Bergers, terwijl
Piet Paul nog eenmaal raak
schopte (6-20). REL is door
deze prestatie opgeklommen
tot de vierde plaats, vlak achter Castricum, DIOK en RCH.
Oeze ploegen kwamen overigens door terreinafkeuringen
niet in het veld.

de legendarische Alexander
Savin. De 30-jarige CSKAmiddenspeler had zich de
eerste avond tegen Brother
leeggespeeld.
De vraag werd daarna of er
voor Brother/Martinus nog
een tweede plaats inzat. Het
werd een weifelend nee. Panini-coach Valesco had in de
nacht van zaterdag op zondag
de aanvals- en verdedigingspatronen van de Amstelveners goed bestudeerd. Met 152 (1-0) werd dat in de eerste
set meteen duidelijk. Wat
Ron Zwerver en Pieter-Jan
Leeuwerink ook deden, er zat
steeds een goed Panini-blok
tegenover. En als dat misgreep, was de Italiaanse verdediging paraat. Bovendien
bleef Cantagalli met zijn
sprongserves de Amstelveense stop slopen. Via 12-8 noteerde de Italianen met 15-8
de tweede setwinst.
De derde speelperiode
bracht de apotheose. Hoogstandjes wisselden zich met
onbegrijpelijke fouten. Selinger wijzigde de ploegtactiek
iets. „Daardoor kregen wij
minder grip op de wedstrijd,"
gaf de Argentijnse coach Julio Valesco van Panini Modena toe. Het resulteerde in een
2-5
Amstelveense
voorsprong. Via 5-5 moest Selinger bij een 8-6 Panini-voorsprong in een time-out de
opdrachten nog eens herhalen. Brutaal ingrijpen van
Ron Zwerver zorgde ervoor,
dat bij 11-11 weer van alles
mogelijk was.
En er kwam van alles. Bij
14-12 stond de ploeg van Velasco op matchpoint. Omstreden beslissingen van de lijnrechters gaven de Brother/
Martinus-acties echter het
voordeel van de twijfel. Het
kreeg een bloedstollend vervolg. Bij 14-13 had Panini nog
een time-out over. Het hielp
niets. Afwisselend kwamen
beide teams op setpoint. Het
publiek bemoeide zich er
massaal mee. Vooral als de
meedogenloos
serverende
Cantagalli zich op de serveplaats bevond. Een stopfout
van Bertoli besliste de set

door Marleen Houter
DEN BOSCH, maandag
Het is volstrekt afgezaagd, maar daarom niet minder
waar: als Martinus
en dus het nationale team
definitief aansluiting wil krijgen bij de wereldtop, zal bet
veel meer volleybaltoernooien op hoog niveau moeten
afwerken. Afgelopen weekeinde bij de Europa Cup I-finale
in Den Bosch, waar Brother/Martinus alleen CSKA Sofia
overtuigend bespeelde en dan ook niet verder reikte dan de
derde plaats, kwam coach Ari Selinger voor specifieke
problemen te staan.
bal in huis te hebben. Maar
Drie dagen lang op topniveau presteren is~ (nog) te op topniveau kan geen ploeg
veel van het goede voor Marhet zich permitteren op haltinus, dat in de vaderlandse ve kracht te beginnen.
competitie nauwelijks tegenHet was de derde keer dat
stand van betekenis kent. Brother/Martinus in de EuHetgeen natuurlijk niet het ropa Cup-finale uitkwam.
De eerste keer in 1984 liep
uiterst zwakke, ongeïnspicomplete tereerde spel tegen CSKA het uit op een
vorig jaar
maar
leurstelling,
Moskou, dat overigens voor
(Ita) speelde de
Parma
in
de tiende keer de Cup verlandskampioen vrijuit en
overde, en (gedeeltelijk) tekwam ook toen uit op de
gen Panini Modena rechtderde plaats. Anno 1987 is
vaardigt. Blijkbaar levert
gebleken dat Martiechter
bet mentaal instellen op tenus
door
de Europese topgenstanders van dat kaliber
teams
uiterst
serieus wordt
extra moeilijkbeden op. Gisgenomen. Een underdog-potermiddag startten de Amsitie is niet meer voor ben
stelveners evenals vrijdagweggelegd. Tegenover de
avond tegen de Sovjets veel progressie
die de Noordbolte laconiek, waardoor de gegeboekt,
ers
land
hebben
disciplineerd spelende Italiaechter
wel
dat
de constaat
nen de eerste twee sets canatuurlijk
ook
niet
currentie
deau kregen. Sa de revanche
stil
zit.
in de derde speelperiode lieHet ingeslagen pad naar
ten de pupillen van Selinger
top gaat vanzelfsprekend
de
zien, wel degelijk topvolleyniet over rozen. Een weekeinde Den Bosch bewees in
ieder geval dat er op Ari
Selinger, die bij Brother tot
en met 1989
met een eventuele uitloop naar 1992
voor meer dan 100.000 gulden per jaar onder contract
staat, nog een hoop werk ligt
te wachten.
Het is echter aan de Nederlandse Volleybal Bond, die
Selinger van Brother/Martinus leent, om de voorwaarden te scheppen die volgend
jaar januari in Amsterdam
kunnen leiden naar olympische kwalificatie. De bondssponsor Nationale Nederlanden beeft zich bereid verklaard een eventuele extra
bijdrage (naast bet half miljoen gulden per jaar) te leveren. Het Europees kampioenschap in België, waarvoor Nederland zich eind
mei in Hongarije zal moeten
plaatsen, kan dienst doen
goede
en
tussenstation
graadmeter. De nationale
competitie die na de EK
weer op de kalender staat zal
voor Oranje, dat voor bet
overgrote deel uit Martinusspelers bestaat, aangepast
moeten worden. Alleen dan
kunnen de internationals
zich in het buitenland
op
bet vereiste hoge niveau
voorbereiden. En alleen dan
bestaat de kans op het deelnemen aan dc Olympische
Spelen van Seoel in 1988.
—

—

—

—

—

—

—

Agressief rugby REL
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Nederland kandida t nieuweWorld League

Topwedstrijden noodzaak

Pellikaan degradeert
Marco Brouwers probeert
de bal. die de Italiaanse aanvoerder Bertoli wat vreemd
over het net speelt, af te blokken. Inzet: Martinus-coach
Ari Selinger.
•

uiteindelijk. Na drie kwartier

via een 18-20 score was de
Amstelveense achterstand tot

2-1 gereduceerd.

„De ploeg bleef het daarna
moeilijk houden met het ritme," verklaarde trainercoach Selinger de uiteindelijk
teleurstellende
prestatie.
„Een van de oorzaken was,
dat in verband met de TV-

uitzending deze wedstrijd
vervroegd was. We moesten
daardoor vroeg ontbijten en
konden zelfs niet trainen."
In de vierde set leefde nog
lang de hoop dat de Nederlandse kampioen op een 2-2
stand en dus op winstmogelijkheden zou komen. Zwerver en Leeuwerink konden
met hun ongrijpbare aanvallen de score tot 4-9 opvoeren.
Bij 7-12
een Panini timeout
bleef die hoop bestaan.
Maar de Brother-ploeg raakte
door de koelbloedigheid van
de Italianen toch langzamerhand de draad kwijt. Bij 13—

—

12 vluchtte Selinger in zijn
laatste time-out op deze finale. Met wissels
Ron Boudrie voor Bert Goedkoop, Peter
Blangé voor Avital Selinger
en Martin Teffer voor Teun
Buijs
trachtte hij het Panini-ritme nog te doorbreken.
Het baatte niet. Met 16-14 (31) maakte de Italiaanse ploeg
het einde aan het sprookje.
In de slotwedstrijd versloeg
CSKA-Moskou de Bulgaarse
kampioen CSKA-Sofia met 30 via de setstanden 15-5, 15-8
en 15-13.
—

—

De eindstand werd: 1. CSKA2. Panini-Modena: 3. Brother/Martinus; 4. CSKA-Sofia.
Moskou;

Esveldt uit veld gestuurd:

Nashua onderuit tegen Sportlife
Van onze basketbalmedewerker

AMSTERDAM, maandag
En weer ging de zesvoudige titelhouder en lijstaanvoerder in de eredivisie-basketbal op de
knieën. Nu voor het grillige Sportlife, dat eindelijk besefte dat verdedigen ook een belangrijk
onderdeel van de meest beoefende sport ter wereld is. De Amsterdammers bouwden in de
eerste helft een voorsprong van 20 punten op (40-20), raakten halverwege de tweede helft (6566) de winst kwijt maar finishten tenslotte toch als eerste: 83-80. Dat Jos Kuipers door een
rugblessure niet kon worden ingezet mag geen excuus zijn voor de nederlaag van het team uit
Den Bosch.
Het grootste aandeel in de
Opvallend was ook de 84-95 veel spanning. Het Utrechtse
triomf van Sportlife hadden nederlaag, die Ahrend in de team profiteerde dankbaar
Okke te Velde, die 25 punten Evenementenhal te Gronindat de Limburgse formatie in
verzamelde en de nodige gen van Kolf & Molijn moest de eerste helft 13 maal balverblock shots liet noteren, Jimincasseren. Het Urkse team lies leed en kwam aan een
my Moore (16), die trouwens
werkte door de productieve riante voorsprong: 53-33. Halin de laatste sekonde blunderRidderhof (totaal 33 punten) verwege de tweede helft zat
de en die een kardihale fout een door de Groninger MarMarkt nog op rozen (73-63)
bijna door een 3-punter van tin de Vries opgebouwde 71- maar Alexander, die evenals
Hagens afgestraft zag en De 60 voorsprong weg en zegezijn tegenstrever Van Beest
Jager (14), die door een gevierde met 84-95.
28 punten liet aantekenen,
frustreerde Jelle Esveldt onDirektbank, dat woensdag- bracht Weert op winst: 89-90.
geoorloofd werd aangepakt.
avond in de Apollohal moet Het werd tenslotte 91-92.
De ere-divisie-vrouwen gaf
de
AmsterdamDe guard van
aantreden tegen Sportlife,
ook
een daverende verrassing
se formatie liep bloedende
had in Den Helder de aan zijn
verwondingen op. Esveldt voet geopereerde schutter te zien. Hoofddorp moest in
werd door de arbiters uit het Marco de Waard niet nodig Rotterdam Zuid de eerste neveld gestuurd. Hij koelde laom met 89-77 (rust 47-42, via derlaag incasseren: 50-47.
Stand eredivisie mannen:
ter zijn woede op de 30-sekon32-30) over De 800/DAS te
Nashua 46 (-2), Oirektbank 42,
den-apparatuur van de Apolzegevieren. Het werd via 74- Ahrend en Kolf en Molijn 34, Hatlohal. Naast een uitnodiging 60 tenslotte 89-77. Het groot- rans 32, Sportlife en Weert 28, De
voor de Tuchteommissie van
ste aandeel in de zege van de 800 18, Markt 12 en ICL'Zaandam 6.
17-32,
Hoofddorp
vrouwen:
de NBB te verschijnen zal ploeg van Ton Boot hadden HOl'Den
Helder 17-28. Sportlife 17Esveldt ook een rekening Waitman en Schilp (beiden 26, RZ 17-22, Amstelveen 17 20, Nasvoor reparatie van de appara21 punten).
hua 16-14, Voorburg en US 17-8,
tuur ontvangen.
In Utrecht bij Markt-Weert Midland 16-4, Nijmegen 17-4.

AMSTERDAM, maandag
In het kleine programma voor
de ere divisie volleybal viel een
beslissing. Het Tilburgse vrouwenteam Sarto/Pellikaan degradeerde na een éénjarig verblijf
terug naar de eerste divisie.
Landskampioen en ongeslagen
koploper Avero/Olympus bezegelde met een 1-3 winst het lot
van de Brabantse ploeg. PZ Dynamo zorgde voor een verrassing
door Provimi/DVO in eigen huis
met 2-3 te kloppen. De grootste
surprise viel bij de mannen. Debutant Hillhout/Reflex behaalde een
3-1 zege op Acco/DOS. Omdat
ook PZ Dynamo, via een 2-3 resultaat op Zevenhuizen, tot winst
kwam, is de automatische degradatie van Lycurgus en Sudosa/
Assen een kwestie van weken
tellen.
Eredivisie vrouwen:
17-34, AMNAvero/Olympus
Zaan '69 18-28. WC 18 24. Voorburg
18-22. Delta Lloyd/AMVJ 17-20, Provimi/DVO 18-20. Brother/Martinus
17-18. Mepal/Orion 18-18. PZ Dynamo 18-12, Lycurgus 18-10, Sudosa/
Assen 17-6, Sarto/Pellikaan 17-0.
Mannen:
Brother/Martinus 16-32, Delta

Uoyd/AMVJ 18-30, Nashua/VCQ 1728, Mepal/Orion 18-22. Acco/DOS
17-20, Kempers'Animo 17-14, Zevenhuizen 18-14, TDK/Brevok 18-14. PZ
Dynamo 18-14, Hillhout/Relfex 1812, Sudosa/Assen 17-4.

Rohda blundert met
de finish in zicht
AMSTERDAM, maandag
Aan da kop van de hoofdklasse
A verandert in de zaalkorfbalcompetitie weinig. Beide koplopers
DKOD en Oost-Arnhem wonnen
hun wedstrijden tegen respectievelijk Samos (7-10) en SIOS (2313). Door deze nederlaag is Samos
gedegradeerd. In de hoofdklasse
B werd het een Fries weekendje.
SCO klopte PKC (16-15) en Wordt
Kwiek won verrassend van landskampioen Rohda (14-15).
Met de wedstrijden PKC-Wordt
Kwiek en Rohda-PKC nog op het
programma kan SCO nog weieens
de lachende derde worden.
Uitslagen:
Afdeling A: Groen Geel-Fortuna
12-24, LDO-Blauw Wit 12-14; hoofdklasse B: Deetos-Dalto 11-10 'en

j

1
DOS'46-Rapiditas 15-13.
!
Stand:
Hoofdklasse A: DKOD 12-20. ;
Oost-Arnhem 12-20, Fortuna 12-15. ,
LDO 12-13. Groen Geel 12-10. Blauw
Wit 12-9. SIOS 12-8. Samos 12-1;
hoofdklasse B: Rohda 12-17, PKC 1216, SCO 12-16. Wordt Kwiek 12-14.
Dalto 12-12. Deetos 12-11. DOS' 46 (
12-10. Rapiditas 12 0.
J
*

T.h>riante villa, 6 sl.kam., 3
badAam., groot zwembad,
tennisbanen, veel grond en garage. in ALICANTE. T h. van
15 maart tot december. Pr.
n.o.t k. Telef. 09-3465261982.
Concordia, zeer LUXE snelbus
reizen Royal class, bar, video,
toilet, hostess, 2x p.w. Costa
Blanca. Busreis incl. app.
Moby Dick Benidorm, 10 dgn.
v.a. 1 249. 05213-333.
+
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IMfirrjUS
rijdt iedere dag
goedkoop naar Spanje
'"fO O2O 241010 ' 010 4130978
-

TRAVEL EXPRES
Zonzeker reizen (lid ANVR/
SGRI, bus'app./hot. Tours
Lloret/Malgrat/Calella
naar
v.a. / 229 all-in, mnd april. Benidorm v.a. 300. Luxe busretours v.a. f 175 (Costa Brava).
Telef. 070-647818, 010-4119677
Ofo2°- 2&i434
"*

/
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SIGIOUrS
04904-14858
I

International
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Sex Line

077-734900

„

2-3 kamers, 2-6 pers.
1 week all-in v.a. 478
2 wkn. all-in v.a. / 498
3 wkn. all-in v.a. / 578
"T_ I

App
'

_

SUPERCOMFORTABEL met
onze luxe bussen naar de Costa Brava en Benidorm: slaapbus, Royal Class Express en
comfortbus, al v.a. / 185. Keuze uit 20 hotels, 10 dagen v.p.
Reizen,

Mallorca v.a

459

PARK TROPICAL
km van
BEL DE AANBIEDINGEN
Benidorm), biedt aan o.a. met
O
|
de krokusvakantie stacaravans,
V/
5 verschillende categorieën
incl. gas, licht en water (min. 2 Nu 24 uur per dag non-stop
pers.) v.a. /70 p.p.p.w. t/m automatische band met de 10
lunt. Speciale jeugdreizen v.a.
beste vakantie-aanbiedingen
',465 p.p. incl. busreis, tent,
van dit moment
slaapzak, luchtbedden, cate- NATIONALE AANBIEDINGEN
ringmaaltijd heen en terug,
LIJN VAN D-REIZEN
campingstaangeld. Camping- Automat, band:....02503-66180
plaatsen v.a /II p.d. wan- Boeken en inf0:....02503-66166
neer u met eigen caravan of bij één van onze 31 D-reizen
komt! Campingbusretours a winkels (ANVR -f Gar.fonds)
/ 200
p.p.
Opstapplaatsen
VOORJAARSVAKANTIE?
door geheel Nederland Vraag q
QSX3 B rava per |uxe touring,older
P car. prijzen app. v.a. /215.
04902 14653 40989.
Hote|
jgg Bet gra
p v a
onk Rei2erv
2424
Campingvluchten
°f,;°i
(4

1

QD" I

Nieuw CLUB 25, leuke jonge
gastvr. ontv. privé, trio, open
sex, 2x relaxen / 100, onbeperkt / 200. gezellige bar en video, 1e Nassaustr. 25, A'dam,
gevr. met spoed gastvr., hoog

A

gracht, A'dam.

AMSTERDAM, Modern Kon-

f"

NATIONALE AANBIEDINGEN '
BENIDORM, in 24 uur per luxe
LIJN VAN D-REIZEN
b us economy royal class en
(ANVR/Gar
f.)
02503 66166
slaapbus Vertrek 27 febr.. 2
■
COSTA BRAVA. Vraag bus 6 9 13 1620 23 maart, vervolgids. Grote keus: hotels v.p. 10 gens 2 x per week t/m oktoC,9n
va 200. Hotel volpentours. ANVR, 04904-14858.
298. Christoffel Reiva
zen - Q 1725 9219 k na 18 uuf
Aanbiedinqen
.
Gezellige ZONREIS naar de
last-minute en ann.reizen b«:
rtQ
A
ont
C ,a
bel-reisburo MULTI TRAVEL
a
ho,el
v
(hpl
a
v
2"'
r\or* 001 00c
405, inkl. luxe busreis (bar.
UoU'Ool 220
toil., video enz.). Info: Bustoers. lid SGR, 010 4124444
GRAN CANARIA, nwe. bung., T.h. APPARTEMENTEN ad.
Pt. del Ingles. Mrt./apr., voor- Cota Brava, telef. 023-372171
deel v.a. / 655 p.p. Teletours, (ook 's avonds).
ANVR, 04904-14858
V.S/C3n3Q3
55* reizen naar MALGRAT.
Strandhotel
10-dg. slechts
w 7,
N Yrt/
279 volp. Vertrek recht- PRU2ENSLAG!!!
streeks zonder overstappen ie- rpass '
S
dere maandag en vrijdag in
c
"°"° U
april, mei en oktober Rekro '
[
t
ïGar.fonds.
Reizen „de vriendelijke reisor020
'id
261011
ganisatie", 010-4142233 tot
Onafhankelijk trekken door de
22.00 uur.
USA en Canada per KAMr
j
j
PEERAUTO. In ons '87 progr.
Annulering!
27-2 Costa Brava, 10 dgn. app. bieden wij de voordeligste
179. "•Hotel, v.p.
339. campers. Tevens reizen naar
Alaska en Disneyworld. Spe
Arpa Reizen, 020-853169.
cruises. Alle inf. bij Cross
ciale
7An\fn
o
ZONVAKANTIE Costa Brava, Atlamjc Trave| Den Haag te
Ltoret'Blanes Calella'Rosas
|p< n7n-47157fi/R35866.
275
10-daagse busreis va.
p.p. Buspendel v.a.
195 p.p.
Afrika
Krokusvakantie, 10 dagen Lloret incl. hotel. / 250. Keyman
-y
Reizen, 08376 4130/4121.
£.317")
LLORET/ CALELLA. In 19 uur
ZIMBABWE-MALAWI
per luxe bus economy'royal
class en slaapbus. Vertr. 27
Individuele rondreizen naar
febr., 2, 6. 9, 13, 16. 20, 23
HET ECHTE AFRIKA
mrt. Vervolgens 2 x p.w. t/m
Info: IMPALA TOURS
ANVR-SGR, Postbus 40
okt. v.a. / 195. Hotel volpen
291. Christoffel Rei8860 AA Harlingen
sion v.a.
Telef. 05178-6744
zen, 01725-9219. ook na 18 u.

Amstel
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Entree vrij, 020 710205
SPECIAAL ESCORT HOTEL
Open 14.00-04.00 uur
Zat./zon. 21.00-04.00 uur

's middags

Ruysdaelkade

SPECIAAL MIDDAGTARIEF
Wij zijn 's middags met
4 leuke gastvrouwen, drank vrij
Groeten Marga, Ellen
Silvia en Astrid
Amstelkade 34, A'dam
hoek Rijnstraat 'Van Woustraat
VLAK BIJ «Al
AMERSFOORT. Mujeca. jonge
dames ontv. u in romant. privé-sfeer, nwe. meisjes aanw.
033271.
Soesterweg
13293.Tev. Holl ass. gevr.
CINDY, 19 j.. mooi, open v.
ma.-zo. 10-24 u. Bilderdi|kstr.
212hs, A'dam 020 125245.
sexy
SUPERSLANK.
zeer
blondje, 20 jaar, ontvangt privé. 12-18 uur. Weesperzijde
59hs, Amsterdam.
ZUTPHEN. Bemiddelingsburo
Morning star, de koffie staat
klaar!! Escort service, tevens
dames gevr. 05750-27253.
TWO FIX, het buro voor een
discreet privé-adres of escort
van dames, heren en echtparen. 03404-13899. Nieuwe dames welkom
Sauna ELDORADO, for men
only. Hoge Zand 90. Den
Haag Telef. 070-460037.

/

_
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Voor de
komende
man

/
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Algemeen (buitenl.)
'

™
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/

/

/

Australië, / 2580.
, 1677/ , 2865.

Auckland
Mexico
' 1722
1595 Ja
Bangkok,
kana f 179£ Manilla, / 2035
2230
Bombay, / 1450. Bali,
1975. Caracas,
Hongkong,
1650. Rio, 2055. Colombo,
f 1650. Bogoté, f 1865. Joh.
burg, / 1975// 1815. Abidjan
/
1635. DE BOER & WENDEL
8.V.,
53,
Raadhuisstraat
Heemstede,
telefoon
023
292057. Lid ANVR/Gar.fonds.
Retour BANGKOK, plus 7 da
gen *"-hotel,
1490, gratis
folder. Inl.: 020-238883
/

/

/

/

/

trailer. Nw pr.
29.500 nu
t 17.500. 02507-16768.
BAYLINER sportboten: nü al
de showroom vol met de '87
modellen. Telef. 05228-1276.
/

Glastron CARLSON CV 23.
260-pk Mercruiser, incl. trailer,
in nw.st. 04920 22483.
j.k. WEEKENDARK,
direct
aan de Westeinderplassen. Te
| ef 02977-20484
tk. 9.00 m
Tegen opruimprijs
M
Inl.:
ZE iuaC HT.
Q2207-18088 toestel 26.
Gezocht tegen KONTANT geld
,oer - spee d en rubberboten
en pol, kruisertjes. 020-445119.
Problemen met tekst? Onze

st3^n

———

"

SPEURDERADVISEUSES

helpen u graag.

——

pARAD|

..

Utrecht Gaby

wFqrFRvnnRT zeer mooi j.
.
WESTERVOORT:
meisje ontv. privé. 08303- Charm. j.dames ontv. in rom.
15519, St. Ludqeruslaan 18. P_«vé-sfeer v.a. lO u za. 12 u.
Vleutenseweg
;
249A, 030944904. Nieuwe meisjes aanw.
Nw. Maarssen, Buro HERA,
/"IQ
ruime keuze uit ong. 60 dames.
J. Steenstr. 2, 03465-66103.
/ff
f)
DENISE is terug voor privéIWI I ontv
160,
vd
Hoopstr.
de bedenkers van telefoonsex A dam, 020-867038, 10-18 u.
TONIA, Overamstelstraat 10,
bij Weesperzijde, A'dam. Van
ma. vrijd. van 12 tot 24 uur,
tevens assistentie gevr. Inl.
Iwvy
Jr)020-933976.
MEESTERES
ontv. privé in
OOf\ A<l
_

>PY

tnnn

—

-

<71 I ,1/1 111 I

WfcV.WtW.U I

Korsjespoorthaar woning.
steeg 7 ~h oog tussen Singe,

en Herengracht, Amsterdam.

50 cent per minuut
viditel pag. 320
sexüjn „flying high", voor
een te gek sex-gesprek en dat
voor 25 piek. Telef. 035 63091.

Infolijn: 020

-

44 44 44

Haarlems excl. privé-huis 023312522, TOPNIVEAU 12-02 u.
Ged. Raamgr. 80. Ass.welk.

Wanda's sexlijn
a-i o eom r\r\
UI O-DOO I UU

SIMONE. Bloemistenstr. 161,
Arnhem. 085 649524.
...SEXPARADISE...

Middenweg 197
AMSTERDAM O
films, strips, lesb. shows, jonge
dames in sexy lingerie, naakt
aan de bar vrijen. SM kelder
aanw., open sex elke dag
12 00 06 00 's morgens.
DOLLY'S
ESCORT
voor
mooie,

lieve, sexy meisjes,

24

uur. 020 142373
Anita, Wilma en Aziatisch
65. 11-23 u. SLOmeisje v a.
TERKADE 131 hs. A dam.
NIEUW meisje met grote b....
Laan van Meerdervoort 454,
Den Haag. Telef. 070-636195.
LOVE
LOVE
/

live-show

24

Oostenburgergracht
67hs. A'dam O (bij de molen).
BOY, 20 jr., komt bij heren aan
huis of hotel, 100% discr. 's
Avonds na 18 00: 030 948021.
Huize COBY. all-in / 75, Haarlemmermeerstr. 42hs, A'dam,
bij het Surinameplein. Geop. v.
11-24 uur, 020-155104.
Voor een goede relax Huize
FLEUR. Kweekweg 10, Apel
doorn. Geopend 13 00-22.00
uur. Telefoon 055-211285.
THAI PRIVÉ, Amersfoort, ma.
t/m vrij., 11-23 uur, Woestijgerweg 27. telef. 033 14268.
UTRECHT, safe-sex,
Mimi,
Els, en Angelique privé. Vleutenseweg 249a, 030-942370.
..MARITIEM", meisjes van het
platte land. lieve eerlijke meisjes, alle mogelijkheden, kom
vrijblijvend langs, normale prijzen, doorlopend video/liveshows, onze deur is los van
13.00-.... uur. Achterdijk 32,
Purmerend-Centrum,
telef.
02990 26142.
Escort-Service MOONLIGHT
kunt u rustig raadplegen voor
een leuk meisje bij u thuis of in
hotel, gegarandeerd het laagst
in prijs, 24 uur service door
Ned. Tevens met spoed meis
jes gevraagd. 03200 30731.

u..

Bussum Ellen

Charm. jongedames ontv. in
rom. privé-sfeer v.a. 10 u., za.
12 u. Laarderweg 7A, 0215933848. Nieuwe meisjes aanw.
06 0225777
Arnhem, ..ANNET PRIVÉ",
MEN S CLUB
nieuw meisje aanw., Tunnelweg 2, 085-422297, ass. gevr.
A'dam (O.), YVETTE, ma.-vr.
13-01 u. (achter Raad v. ArBosboom Toussaintstraat 54, beid), v. Musschenbroekstr. 3.
A'dam, nabij het Leidseplein.
V.a. 15.00-06.00 's morg. Met
vele nwe. jonge meisjes. Creditc. acc. Escort. 020 851998.
OOSTERSE en Thaise massa
ge, vanaf 50. Sarphatistraat
24 uur service. 020-326420
76', A'dam. Ma.-za. 11-23 uur.
ECHTE liefde in romantische
sfeer. Rijndijk 21. Hazerswoude heeft het weer. Tevens
escortservice. Assistente welProbeer 't vandaag eens
kom. Telef. 01714 5733

La Ligne

VIPS

Jeanet
Escort

Relax-line

Club
de

Paris
Hilversum
DISCR. RELAXEN V.A. / 150
OPEN 12.00-01.00 UUR
Kleine Drift
Uniek, jong,

7. 035-854409

modern, Holl.
echtpaar, geh. naakt (man body-builder type, vrouw zeer
gewillig), met 2 blote meisjes,
geven sado-masochistische en
gewone live shows, groepssex,
trio's en naaktdansen. Tev.
meesteres aanw. met spec.
SM-kamer. Het adres: WITTE
WOONBOOT, hoek Lijnbaansgracht/Palmgracht, A'dam. 7
d. 12-24 uur.
ESCORT 2000. Bij u thuis of
hotel. Dames voor heren, heren voor dames, heren voor
heren. 24-uur, 7 d. 020-969813.
BUSSUM, safe-sex, Nancy,
Nicole en Carmen privé. Laarderweg 7a, 02159-19488.
Wel eens opwindende TELEFOONSEX gehad? Teleconsulting: 030-310426/322197.

Maison Willeke

Papagayo

Sans Soucis

PRIVÉ, betrouwt), en discr.,
voor rustige, gezellige ontsp.,
Vandaag GRATIS champagne op afspraak. Erg lief voor ouvan het huis, onze 6 naakte dere heren. 020-182197, Bilderjonge meisjes voor open sex, dijkstr, 57"'. A'dam.
puur natuur voor / 100, nog ...ESCORT
EDELWEISS...
steeds 2x relaxen, onbeperkt Voor leuke meisjes bij u thuis
/ 200 all-in. Geop. ma.-vr.
12- of hotel, 24 uurs service,

/

020 805805

SE" voor u en
Amorcfnnrt
MmerSTOOrl
uw zakenrelaties met 8 jonge
Charm. jongedames ontv. in gastdames. Odoornerstraat 16,
rom. privé-sfeer v.a. 10 u., za. Ees, aan de rijksweg Emmen-12 u. Stationsstr. 31, 033- Groningen. Telef. 05919-49672.
635651. Nieuwe meisjes aanw. Gratis entree.
MASSEUSE ontv. privé, ook BUSSUM, De Keizerin, voor
SM. Ma.-zat. 11-21 u. Java-een keizerlijk onthaal in de att.,
straat 72', A'dam-O.
oude!! sfeer, masseuse en
r\
triro" meesteres present, ma.-vrij.,
uvertoom „DDO 12-24 uur, Prinsenstr. 20,
's morg. 11-02 's n., A'dam. 02159-35555, ass. gevr.
ARNHEM Z, Renate Privé, Jonge VROUW ontvangt priwaar u echt krijgt wat anderen vé. Ma.-do. van 10-17 uur. Juu beloofden. 085-813343, Ver- piterweg 29, Oss, 04120-26501.
liefdstraat 6. Ma.-vrij. 12-22 u„ YVONNE, sl. blond en donker
zat. 14-18 u. Med. controle.
meisje, /75 all-in, van 11-17 u.
Jonge HUISVROUW ontvangt Corn. Trooststr. 20-hs, A'dam.
privé, v.a. 11.00 uur, Amster- CHANTAL voor een betere lidam. Koninginneweg 49.
chaamsmass. Ma./vr„ 11-23
BIANCA, hyg. mass. en sex, u. Schipholweg 979, Boesing
10-23 uur. Bos en Lommerweg heliede. Telef. 02505-1367.
ut>

'

Alle dagen open
van 4 uur 's middags
tot 4 uur 's nachts

Live sexlijn

Diverse clubs

B23O29

(bij de Dam)

Jong, charmant en op nivo,

'

vaste benzinetank, urenteller.
stereo-inst., toerenteller. Mome.erteller enz., twee kuipstoelen voor, grote kuip, tevens een gegalvaniseerde kiep-

Singel 295, Amsterdam

/

Vaartuigen
Bijzonder exclusieve en in
nieuwstaat verkerende SPEEDBOOT, 10 mnd. oud, merk
Riamar, 5.5 meter met 70-pk
Evinrude. Deze boot is v.v. alle
opties o.a. elektr. startend,

Yab Yum

241hs.

A'dam.

.

Goedkoop VLIEGEN naar verre
bestemmmgen? Bel Prom Tra
6re
ee
n
'
I7ntn i 7
03240-17010.17008.
New York, / 825
US S 24C
airpass. Delhi / 1650. Hongkong,
1950.
Bangkok,
f 1525. Australië, 2585. Manilla. / 1995. Djakarta, / 1795.
Oakland,
2865. Bombay,
f 1450. DEKS AIR, telef. 020835786 835763.
Goedkope CHARTERVLUCH
TEN en stuntreizen. ANVR
reisburo Davidson, telef. 020368377 '363988 325414.

85. A'dam-Zuid,

Reitdiepstr.

020-448480 (bel eerst even).
STUDENTE verwent u zoals u
dat thuis niet gewend bent.

-

/

Evergreen
24 UUR ESCORT SERVICE
LELYSTAD, 03200-32405
Strikt PRIVÉ, jonge vrouw
ontv. heren bij haar thuis v.a.
50. Ma. t/m vr. v. 11-23 u.

1

—

50 cent p 'm

takt bemidd.buro, privé-adressen v.a. t 25. Inl. 020-107061,
070-802027. Tev. gastvr. gevr.

.

l^^

06320.321.00

Lief VROUWTJE ontv. privé bij
haar thuis, Korsjespoortsteeg 7
huis, tussen Singel en Heren-

°

,

voor echte pottekijkers

vast loon.

"

„

de
Lesbifoon

Trudy!

Uw SM-DROOM is onze werkelijkheid, int.: ma. t/m do.,
v.a. 11 uur. Bergerweg 26, 11-17 uur, Marnixstr. 48hs,
072-113616.
Nwe.
meisjes A'dam, iedere do. 18-22 uur
aanw., tev. nieuw meisje welk. SM-info (gratis koffie).
Club LEILA, m. 6 splintemwe.
kanjers, 7 dagen p.w. va.
13.00-04.00 u. Haarlemmer- HAAGWEG 170-172, BREDA
meerstr. 150 A'dam. Tevens 076-212632, tev. meisjes gevr.
escort. 020-141358.
8 GASTVROUWEN geven
OUDLEUSEN, landhuis Surpri- vanaf 10.00 uur tot 24.00 uur lise m. div. gastvr. Hessenwg. chaams- en relaxmassage, za78 a.d. rijksw. Zwolle-Ommen, terdags tot 17.00 uur. Verkm.paal 13.5. 05297-1689.
spronckweg 129, Haarlem.
2 sexy BLONDJES, verwennen
NUDISTISCHE
CLUB"
"DE
Carina, blonde sexbom, vol u op en top. Sloterkade 19hs,
van boven. Met haar en haar A'dam, 020-175171, v. 11-23 u.
naakte meisjes kunt u uren vrij- NIEUW bij mij! Je gedachten
en en uitgebr. genieten van li- in vervulling, 18 jr.f Afrikanerve-, lesb. shows, open sex en plein 23-huis, A'dam.
naaktdansen. Ma. t/m vrij. Huize LAURA, f 100 voor 1
12-24 u. Voorstr. 13, Meppel. uur. Spiegelstr. 29, Haarlem,
NIEUW bij Mona: Suzanne, 023-350520.
meisjes
Nwe.
Loes en Chantal. Romantische aanw. Ma. t/m zat. v.a. 12 u.
privé-sfeer. Voorstraat 17 Bis.
STUDENTEN ESCORTSERVIUtrecht. Telef. 030-311195.
CE, voor een leuke studente
VEENENDAAL, privé. Telef. aan huis/hotel. 020-329858.
08385-26568, Nieuweweg 96,
Weekend gesloten.
•"Beroemd
in
bloot!*"
„THE GARDEN OF EDEN" Schipholweg 943, 02506-1821
Geh. verb., 100% hyg., mediBoesingheliede. H'meer
sche controle en discr. De Club
HILVERSUM,
privé kontakt.
die net biedt wat u bij andere
mist; charmante j. dames ko- Dames ontv. privé of via fotomen u tegemoet in al uw ver- bak. 035-48900. Dauw 13.
langens en al uw intieme wen- Luxe PRIVE-CLUB, discrete,
sen. Wij verwennen u met in- grote parking, gezellige bar,
tiem vrijen en originele shows woonkamer, non-stop video,
in onze sfeervolle bar voor een lief indisch meisje aanw. Geklein prijsje. Geniet een keer opend van 14-24 uur. Eerste
met ons mee en u zult regel- Wormenseweg 10. Apeldoorn.
matig bij ons terugkomen. Ka- Let op het witte huis met
merlingh Onneswg. 205, Hil- blauw TL. Tevens gastvrouversum. Snelweg Al, afslag wen gevraagd. 055-337697.
H'sum/Baarn, Ie rotonde L. THAI 83.
luxueuze club,
open ma. t/m vr. v. 2 u. tot 2 besch.
sfeer, beeldschone
Zaterd. en zond, parenavond. Thaise hostesses, jong, sexy
NUDISTISCHE moeder en en gewillig, spec. Thaise lidochter zijn gek 0p... Jan van chaam op lichaam massage in
Galenstr.
241
een-hoog, grote schuimbaden en 2-pers.
A'dam. Ma. t/m vrij. 11-18 u. whirlpool all-in prijzen incl.
BLUE EYES Escort. Voor een drankjes, service enz., veilig
lief meisje bij u thuis of hotel. door intensieve controle, tevredenheid 100% gegarandeerd
020-955516.
Ma. t/m vr. 11-23 uur. Czaar
Peterstr. 83. bi| de molen.
A'dam-O. Ruim en veilig par
VEEL NIEUWE MEISJES
keren
achter de club. De deur
MA. t/m VR. 12-02 UUR
staat altijd open. Telef. 020VROLIKSTR 156, A DAM
250095. Creditcards accepted
020 940625
RIJNDIJK 59. voor ruime keu- FIENEKE. supermollig. is terug
vakantie. Kan weer heren
ze en een betaalbare prijs. Ha- van
privé ontvangen. Weesperzi|de
zerswoude. 01714-2579.
59hs. Amsterdam. 12 20 uur.
Sexy. bi. STOEIPOES komt bij
PRIVACY, het beZevenaar,
u thuis... lekker doen!!! Discr.
middelingsburo voor als u eens
verz. 020-260500.
bij een dame thuis wilt relaxen.
AMSTERDAM ESCORT 24- 0836030725.
uurs-service. Telefoon 020255191.
Jonge charm. vrouw ontv.

06-32032006

telef.
020 957128.
Maison ARLENE. Den Haag-C,
echt intiem v.a. f 50 all-in, ook
zat. Uilebomen 19, 070-605135.
Wil je je laten verwennen, dan
moet je THAI 196 leren kennen. Body-to-body massage in
3x3 schuimbad, wat heerlijk is
dat, 100% hygiëne. Toegang
en drankjes gratis, ma.-vrij.
11-23 uur. Thai 196, Javastr.
196A, A'dam O. 020-927084/
935808. Creditcards accepted.
PURMEREND,
02990-23808,
leuke meisjes ontvangen privé.

Beemslerburgwal 9'.
HILVERSUM Angela ontv. privé, 12.00-19.00 u. Hilvertsweg
43A (achter videotheek).
UTRECHT, escort, leuke meisjes komen bij u thuis en in hotel. Telef. 030-420205.
ZEVENAAR,
leuke meiden
ontv. heren privé, nieuw donker meisje aanwezig. Tegelpad,
23, 08360 28506.
GRIETJE! Nu open v. 10-22 u.
Voor f 50 per uur. 020-188905.
Wenslauerstr. 56hs. A'dam.
BETTY'S ESCORT, (h)eertijke
meisjes bij u thuis of in hotel.
020 340507.
BREDA,
Club Continental,
overheerlijke Thaise bodymassage, 7 dagen per week open,
vanaf 14.00 uur, Academiesingel 33. 076-142479.
BOYS 1987-Hilversum. Nwe.
kansen m. leuke knullen. Dag.
v.a. 12 u. Alles mog. v.a.
f 100.
144,
Schapenkamp
035-18881. Ook escort SMtriosex.
Nieuwe meisjes aanwezig bij
ORCHIDEE Privé, zéér jong en
mooi, óók S.M. 070-548003,
Stevinstr. 56A, Scheveningen.
Feestelijke opening. Ergens anders niet tevreden, kom dan
naar naakte Sonja, nu zelfst.
met blote bips meisjes, beslist
gewillig en zeer vurig, allemaal

Sarphatipark 118. bij Ceintuurbaan. A'dam, 020-646670.
OPEN 12.00 02.00 UUR
HILVERSUM. Anita. Debby,
Bea, v.a. 12-24 uur. Zat. v.
11-17 uur. Wilhelminastr. 6.
035-46484.
NIEUW! 4 metsies ontv. in romant. privé-sfeer. Hilversum,
Wilhelminastr. 6, 035-231770
LINDA, volslank, 25 jr., grootste maat b.h.. 11-16 uur, Afrikanerplein 19-huis. A'dam.
CUM LAUDE ESCORTS en
Cum Laude Privé-Huis. Wij
ontvangen u vrijblijvend met
vele mooie meisjes en jongens
v.a. 18 j. Wij staan voor veilig
contact. Tooropstraat 205, Nijmegen. 080-223255/240319
Leuke meisjes verwennen u
v.a. f 75. Ma/vrij 12-24 uur.
Marnixstr. 45 hs. A'dam.
Topless APELDOORN, gezellige bar, non-stop video en zeer
knappe topless girls. Onze girfs
staan onder strenge med. controle, safe voor u en ons. Accept all creditcards. De meest
excl. gelegenh. in de regio.
Discr. park. Deventerstr. 422.
055-669160. Van 14-02 uur.
Breda, huize SANDRA, een
vertrouwd adres, Speelhuislaan 60, 076-811733.
CINDY ESCORT, 24 uurs service, vanaf f 175 per uur, ook

f 25

De Sexlijn

Liefdevol
naakt

HUIZE 14, trio all-in / 150,
ma.-vr. 10-24 u., za./zo. 12-24
u. 3e H. de Grootstr. 14hs,
A'dam, 020-842596.
in gebouw:
AMERSFOORT, Maria ontv.
met nwe. meisjes, van 12-23
uur. Zat. v. 11-23 uur. BisGeldersekade 18c en b
schopsweg 94, 033-622174.
Bij C.S. Amsterdam
RIJSWIJK: een begrip voor Ruime bewaakte parkeerplaats
nivo en discretie, St. Maison MON BIJOU nu met nieuwe
Nici, V. Metmanstr. 17, 070- meisjes, knappe blondines en
904949.
exotische donkere meisjes, uit
...ESCORT BLUE M00N... o.a. India, Santa Dominco en
voor een leuk meisje thuis of de Caribbean, 7 d. 11-02 uur,
hotel, beslist de goedkoopste, Sarphatistr. 187-hs, A'dam.
Charmante jongedames ontv., 24 uurs service. 020-969306.
100% serv. en hyg.
romantische privé-sfeer. Ook
zat. Nieuwe meisjes aanw. De bengel vervult met „BOYS
Voorstr. 17bis, 030-333500.
FOR MEN" al uw wensen,
SEX-INN HOLLAND, de tele- Spuistr. 448, A'dam, 020- Marianne en gastvr. ontv. privé
foonsexlijn voor hem en voor 381512, geopend 20.00-04.00 van 11-23 u. Zat. v. 12-21 u.
Stationsstr. 14, 033-634115.
uur, zondags gesloten.
haar. Telef. 020 278203.

De Grote Vrijheid

Utrecht Mona

Amersfoort

AMERSFOORT, safe-sex, Judith, Linda en Kitty privé, Stationsstraat 31, 033 635052.

320.320.69
5 verschillende verhaaltjes
per dag:

van 8 tot 12, van 12 tot 15
van 15 tot 18, van 18 tot
24 uur, en...
bel óók 's ongestoord tussen
middernacht en acht. Voor een
extra opwindende verrassing!

50 cent p.m.
(Live is telefoonsex
natuurlijk nóg lekkerder
Dus ook wat duurder
Onze meisjes zitten ervoor

klaar: 020-262153)

Bemiddel, buro AMOURETTE
voor een vertrouwd privéTelef.
03465-71376.
adres.
Nieuwe dames welkom.
Nieuw op dit adres blond Dolly
Parton-type, geheel bloot, met
sex als hobby. OVERTOOM
506, 1e etage, let op juiste
deur, A'dam. Ma.-vr. 12-21 u.
APELDOORN-CENTRUM,
Sexcentrum. Korenstraat 27
(ook achterom). Geopend van
10.00 tot 22.00 uur (zaterdag

18.00 uur). Eroticawinkel,
videoprogramma's, cabines en
tot

gastvrouwen.

TRANSSEXUEEL
Sharon,
m/v, ontv. privé, m/v. 9-19 u.
Cliffordstr. 25"', A'dam, 020-

841174.
ESCORT CENTRAAL, beauty
girls, voor meer uren speciaal
tarief. 24-uurs service. Telefoon 020-340110.
POSTSEX, stuur cheque van
f 10 m. adres naar Jennifer,
Postb. 14713, 1001 LE A'dam.
ARNHEM, Olga, geop. v.
ma.-vrij., 11-22 u., zat. 12-18
u.,
85,
Tweeheuvelenweg
085-611021, ass. gevr.

534,
085- ren. Telef. 04162-3261.
Klarendalseweg
437275. Nwe. bl. ass., 18-22 u. TENNIS in A'dam-W (SloterDEVENTER, plas), open/overd. banen. Ook
Boetiek
94,
gastvr., bad, striptease, films, beg./gevord. les. 020-137789.
cabines, lektuur. Brinkgre- Het MASSAGE-INSTITUUT,
verwg. 94, 05700-37260.
ontspanningsmassage voor daEen SPEURDER? BEL 020 mes en heren. 020-472905.
805805.
S

geeft goede algehele ontspanningsmassage. 1x geweest, d
blijft terugkomen. Telef. 020448164, ass. gevr.
ONTSPANNINGSMASSAGE
door gekleurde of blanke meis1122 U
'

geerfsex. Telef!

GOLD STAR TENNIS, open en
overd.
banen voor beginn. en
070-603651.
gevorderden. Ook sauna en fitMasseuse geeft algehele ONT- ness Telef. 020-445483.
SPANNINGSMASSAGE (geen SCHERMCURSUS. volwassesex).
Telef. afspraak
075- nen en jeugdclubs, v.a. 7 jr.
285154 uitsl. van 10-12 uur.
Ger Visser, 020-158829.
-
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Veilig Video Vrijen thuis!
MET EEN EROTISCH FILMPJE OP DE BUIS
kom gezellig 'n gratis filmpje kijken in onze aparte pornotheek
Videotheek Movie-Rent
van Woustraat 120, Amsterdam
Westzijde 18, Zaandam
VkJeogigant Jumbo
Videogigant Jumbo....Beekstraat 71, Arnhem (opening 6 maart)
..Sonsbeeksingel 175/182, Arnhem
DeVideogek
Dombo Dagverhuur
Looierstraat 15, Arnhem
Botermarkt 26-28. Leiden
Videogigant Jumbo
Videogigant Jumbo..Oranjestraat 19. Haarlem (opening 27 febr.)
Damstraat 20, Utrecht
Videogigant Jumbo
De Videogek
Kanaalstraat 87. Utrecht
Videogigant Beyerland
Beyerlandselaan 52, Rotterdam
Nieuwstraat 13, Apeldoorn
Videogigant Jumbo
Dombo Dagverhuur
Copernicuslaan 47/49, Den Haag

Woninginrichting
Tapijt- en gordijnencentrum
Overtoom. MARMOLEUM en
Novilon gratis gelegd! Trappen
bekleden incl. tapijt, f 225.
gemaakt.
Gordijnen gratis
Hoge korting op merktapijt.
423-425,
Overtoom
020836275. Let op juiste adres!
Tram 1-6 voor de deur!
.

10 bankstelkussens incl. stof,
f 295. Meer dan duizend verschillende MEUBELSTOFFEN,
van t 59 voor f 9,95. Velours
overgordijnen, van f39 vooi
f 9,95, gratis gemaakt. Alle
Zwemmen, sauna, relaxen m. charm. meisje
soorten modelgordijnen. Vitra
geop. v.a. 14 uur, discrete parking
ges v.a. f5, gratis gemaakt.
HECTOR TREUBLAAN 2, LAREN IN.-H.), TELEF. 02153 11717 Fa. Ajax, IJweg 341, Zwanen
burg, 02505 1534. Tevens Fa.
De Vries, Julianapark 40. Haar
Iem Noord. 023 277551. Vrij
UTRECHTSEWEG 345, AMERSFOORT. RICHTING SOESTER dag koopavond.
BERG. GEOP. VANAF 14.00 UUR. 033 18085. ASS. GEVR.
.

.

Soc. Boccaccio

Villa Romantica

Aangeb.: op tentoonst. gebr.
Heuga- en LOUIS DE POORTERE tapijttegels v.a. f 5,00
P st. Alle kleuren (ook nieuw).
Decorum 8.V., Jarmuiden 21,
A'dam, 020-117905 (ook zat.
geopend tot 16.00 uur).
PIET VAN HEUGTEN voor al
uw tapijttegels. Achterveld (bij
A'foort) v.a. f 3,50 p.t. 1500m*
10.000m2
tapijttegelshow,
voorrad)g 03425 2223
CHESTERFIELDS: direct uit
Engeland. 25% goedkoper, 20
modellen, gratis bezorging in
Nederland. Tijdelijke aanbiele95500.kleuren
Merinda Import,
'■
Amsterdamseweg 466 in Amstelveen. Telef. 020-431205.
Heuga Esco Desso TAPUTTEGELS (I. waterschade) v.a.
f 10 per m*. Inl. 076-220686.

n

ABC Amsterdamse Marmercentrale

Nieuw
Biscaya

MARMER/TRAVERTIN. v.a. f 49 per m 7
Ook voor plavuizen, wand en vloertegels, mozaïek enz.
Danzigerkade 18, Amsterdam Telef. 020 848129

Foto. film, video en t.v.

ONDER LEIDING VAN IRENE EN TINA
BESCHAAFDE GASTVROUWEN AANWEZIG
VAN MAANDAG T/M VRIJDAG 14 00 tot 01.00 UUR

specialelTV REPARATIE voordelig aan
T.S C-occasions,
nieuwste huis, met 3 mnd. gaf. 020
De
NIEUWE VHS video, met af 111498 999547. RWE, De T.
standbediening, voor slechts Bruynsstr. 4, A dam, ook vif 765, na inruil spelende video deo en computerreparaties.
TEVENS BESCH. GASTVROUWEN GEVR
Javastraat 52. 020 946091.
T.k. gevr. KLEUREN TV'S. v.
***Royal Apollo***
KRAMER RTV, nieuwste HQ deo en stereo app , defect
STRIPTEASE, MOOI EN JONG
VHS videorec., met afst bed , tfeen be/w. 020 168741.
Van 15.00 uur tot diep in de nacht
na inruil werkende Beta of VOORDELIG videotheek starBreda, Liesboslaan 75, telef. 076 212685
VHS. f 775. Ie Oosterpark ten of uitbreiden? Uw Beta
Direkt aan de snelweg Dordrecht-Breda. afslag Etten Leur
straat 234. 020 947298.
VCC of VHS films verkopen
Videotheek beginnen? Eerst oi '"ruilen v. nieuwe? Video
naar Nederland grootste in vi casion Best, grootste videodeofilms. VIDEO DISCOUNT, f'lmmarkt v.d. Benelux. Hallenontsp. sfeer. Ma.-vr. 12 02 Kievitstraat 14. Niimegen. Te- *reg 10. Best, 04998 99600.
Willy en gastvr. ontv. u in
u. Creditcards accepted 030 432829. A'damsestraatweg 287 D. lef. 080 782936
TV REPARATIE, garantie,"snel
VANAVOND IN
OOSTERPARK verhuurt de su en voordelig. Meestal thuis,
s avonds, ook Amstelperwestem ~Stage Coach"
met Willy Nelson, Johnny veen. 020 996262/659790.
Cash en Kris Kristoffersen, ook T.S C. occassions,
speciale
op Beta en V2OOO. Ie Ooster aanbieding, nü moderne 12 kaparkstraat 232, A'dam Tele najls PHILIPS kleurentv's voor
foon 020 939654
slechts f 595. met 1 |r. voll.
VIDEOTHEEK starten of uit gar. Javastraat 52. 020 946091.
WERVELENDE FLOORSHOWS
breiden' Bel: Elmans Video, Vandaag nog kontant geld
vriendelijke prijzen, 100% hvgiene
Vi|verlaan 22. Wi|Chen, telef. voor uw VIDEOFILMS. Bel
leuke nieuwe .meisjes aanwezig
08894 13701
1080 782936
geopend maandag t/m vrijdag van 14 00 02 00 uur
APELDOORNSEWEG 100. 085451543
aanbieding

Torenlaan 1, Bussum, 02159-36384

,

La Cloche, Utrecht

Club Candlelight
Arnhem

Muziekinstrumenten/apparatuur

*De Waalhoeve*
Exclusief in Gelderland
10 gastvrouwen, OOK ESCORTSERVICE
verwarmd zwembad, meesteres aanwezig
Open maandag t/m vrijdag v.a. 14 uur. discrete parking

Waaldijk 33, Slijk-Ewijk, 08818-1203
Eroscentrum Reeperbahn Breda
Bij ons alle meisjes achter het raam, hoofdingang Belcrumweg
46, Breda, 10-24 uur. 076 870146. vanaf heden dagelijks gran
dioze live shows, film, S.M. etc. Tevens meisjes gevraagd
Vele nieuwe gastvrouwen, verrassende keuzemogelijkheid
Beschaafd sfeertje, ruime parkeergelegenheid
All creditcards accepted
Geopend van 12.00 02 00 uur, entree en drankje gratis
Middenweg 144, Amsterdam Oost, telef. 020 946949

Orgels, keyboards, piano's en
vleugels Alles tot 50% kor
ting'
POPPELIERS 'Culem
borg. ~het prijsbrekende mu
Planti|nweg
ziekwarenhuis'.
29, industrieterrein Pavi|en in
Telef.
03450
Culemborg
18266 1 6466 Ma. t/m /at
open.

Vriidag koopavond

Verhuizingen,

„WIP-ES-IN" vraagt nog nette
gastvr.. tevens voor haar filiaal, intern mog. Korte Kam
perstr. 21, Zwolle, 038 217347.
Gezellig privé-huis in Bussum
vraagt
ASSISTENTE. Hoge
verd. gegarand. Safe sex is bij
ons altijd al verplicht geweest.
Dat is bekend bij onze clienten.

j-

—

r-r\n

..

,

,

/
_

,

dlieen sate-sex
v.a. 12 uur. Aalsmeerderdijk 52
Oude Meer. 02977-41608
MARIANNE, A'foort,-»vr. met
spoed ass., goede condities,
Stationsstr. 14, 033-634115.
Gevr. voor privé-club charmar.te gastvr., goede verdientsten, werktijden in overleg, intern

mogelijk. Deventerstr.,
422, Apeldoorn, 055-669160.
AMSTEL EXCLUSIVE vraagt
gastdames voor de middag/
avond en het weekend, voor
weekend en de middag hoog
garantieloon, dokter en vervoer
naar huis kunnen wij regelen
en verder nog vele andere
voordelen,
voor
informatie
020-710205, Amstelkade 34,
Amsterdam.
ANTONIESTR. 67, Haarlem,
gastvr. gevr. voor de middag
en avond, 023-358182.

lef. 071 143043.
VLEUGELS Huur met koop
recht, nieuw, vanaf f 225
p mnd Gratis transport. Alle
merken Van Urk, Westersmgel
42. R dam, 010 4363500.

Kunst en antiek
In en verkoop van KLOKKEN

ff'.

riRMi

en

a s MUZIEKBEURS! Oa.
bladmu/«k
en instrumenten,
en horloges Voorhuis, Wa
Doetmchem, D.. voor /5 n tafel om boeken
terstr.
28 34,
-jTcjq

platen te verkopen in de

Elandsgr. 109. A dam.
Puntgaaf antiek voor handel,xen
ANTON
HEYBOER. thuis,
particulier. DE UILENHOF. Va
lendrieseweg 82. in Wychen, 02908 1378. Den lip 66. Etsen
f 100 tot 500, tot 1 meter.
telef. 08894 14671.
Antiekhandel
SCHOLTENS
ook
v. Gevr. MEUBELS, eiken, maho
Dringend meisjes gevr..
escort (nwe. eig.l. Marnixstr. nie, kasten, oude spullen, div. biedt aan; eiken en grenen kasten, zoals keukenbuffets, lin45hs. A'dam, 020 278281.
-020 259462/762689.
j
nenkasten. commodes enz.,
s"™
r
Club BOSZICHT heeft plaats
,«vP«?np,^r UUr u.ts u,
Duitsland en DDR. Grote
voor een leuke, nette gastda- ANTIEKVERKOPING
67
Hoogeveen,
me, liefst intern Bakelsedijk tend voor de handel: secretai Kerkstraal
rmTftfi
uo^ou ooo:y
264, Helmond, Q4920 34990.
res, glaskasten, penantkasties,
Exclusieve club, ontspannen wortelnoten kasten, buffetkas VEILING HOOFDDORP, Park
sfeer, luxe ambiance, gasten ten, bureaus, meidenkastjes, 'aan 7A. Telef. 02503-35305.
u jt de zakenwereld; hiermee grote partij grenen meubelen Inbreng t/m 27 febr. voor de
krijg je bij ons te maken als w.o. keukenbuffetten, laden veiling van 9 maart.
linnenkasten
enz T.k. gevr. Chinees en Japans
GASTVROUW.
je kasten,
Indien
meent je daarin thuis te voelen Staande en hangklokken en di PORSELEIN. 0.a.: vazen, grok
vrijblijvendl langs vers klein antiek. Antiekgroot te kommen, schalen. Het verfm daneveens
e n of L 076-135968, handel 't Kompas, Pepergaweg trouwde adres v. antiek porse-142, Steggerda (Friesland), te lein. Henk v. Capelle. De Zan™' e
,
,
5? lef. 05614 1876.
n
de 43. de Zande. 05203 365.
laan 90. Breda.
Intern mogelijk.
Looie

-

'-

T?

*

'

!f'

,

KLASSE, ass.

goede
9 evr
verdiensten gegar Bos en
Lommerweg 83 , 020 823029.
Buro MODERN KONTAKT
met s P oed gastvrouwen,
d ' e heren thuis kunnen ontvangen. Inl. telef. 020 107061.
Hoo 9 GARANTIELOON, Holl.
en ' ndische meisjes gevr. in
gezellig privé-huis in Breda,
Speelhuisin. 60, 076 811733.
Meisjes, perfect verdienen bij
Huize Ria, bel nu, 020-160314,
OVERTOOM 553. A'dam.
Spoed: weg. drukte nog meisjes en echtp. voor LIVE SHOW
gevr., hoog vast loon, 020347 '
Oostenburgergracht
am '
'

.

(

Mode

-_

"

OMMEN: Landhuis ..Barbara".
Gevraagd 2 assistentes. Garanbeloon. Intern mogelijk. Hamrnerwe 9 62, telef. 05291-4901.
Maritiem vraagt met spoed
DAMES voor de middag of
avond, wij garanderen goede
verdiensten plus garantieloon,
Info: 02990-26142, Achterdijk
32, Purmerend.
Hengelo (Overijssel) CLUB ROMANCE vraagt Holl. assistentes en jonge donkere ass.
Hoge verd., intern mog. Emmaweg 2, 074-423121.

vr °uw 56 j., z. RELATIE
auto-

'V.'
Br. 44-34315 bur. bl. A dam.
GERUBRICEERDE advertenties
kunt u telefonisch opgeven van
's morgens 8.30 uur tot 's
avonds 21 uur! Bel 020-805805.

Opleidingen/(club)lessen
Cursussen 54 TALEN op Ip's of
cass. Makk. te leren. 070638667/894543.
De HORECA-REPETITOR, cursus cafébedrijf, f 100. Oefenboek met 1000 examenvragen,
Horeca-handelskennis,
f 60.
f 165. Inl.: 072-152692.
Avontuurlijke vakantie? PARACHUTESPRINGEN doe je op
Texel! Inf. 02225-464/436.

/

A^re

Huwelijk, kennismaking, enz.
ITALIAANSE zakenman, 49 j.,
spreekt Engels, is lx per
- 2 è 3 dgn.
in Nederland, zkt. leuke j. vrouw, om
deze dagen bij haar door te
brengen. Brieven met foto. Br.
44-34224 bur. bl. A'dam.

PIANOTRANS

PORTEN, door geheel Neder
land Van Duuren, Leiden, te-

Ferna's Second Home

(Illl)
"L/

Eroticom
06-,

ARNHEM, toch eens proberen, Exclusieve ONTSPANNINGS- Massage-instituut „BUITENInd. ass., video/schuimbad, MASSAGE voor dames en he- VELDERT", gedipl. masseuse

MASSEUSE,

—

perkt vrijen en genieten van

shows. Sonja geeft naakt alle
informatie. Kom een pilsje
drinken en zie zelf hoe gezellig
het is. KUIPERSSTR. 123hs,
A'dam-Z. zijstr. v. Woustr.
Ma. t/m zond. 12-05 u. 's
morg. Weekend spec. tarief.

ditie het buro voor nette heren/zakenlieden welke privéadressen wensen van charmante en chique dames! Zutphen,.
telef.: 05750-29475.
Nieuwe dames welkom.

Laarderweg 7A. 02159 19488.
Gevraagd GASTVR.,
Club
Chantal, telef. 01820 10506,
Peperstr. 16, Gouda.
echtp. aanw., spec. tarieven Weg. enorme drukte vraagt
SONJA nog een meisie. Hoge
voor meer uren, 020-840652.
verd. en gar.loon. Kuipersstr.
NIJMEGEN, nieuw, 4 vriendin- 123, A'dam 020-640162.
nen, discreet en op niveau.
Veel
verdienen. Landhuis
Lankforst 54-61. 080-446850.
SURPRISE zkt. gastvr., Hessenw. 78, Oudleusen a. rijksw.
Zwolle-Ommen 05297-1689.
mislukt
Je avond is totaal
HAARLEM, Jan Steenstr. 37
maar je wilt
Privéhuis vraagt gastvrouw.
toch voldaan gaan slapen:
Bel 023-274602, v.a. 12 uur.

naakt met spelletjes aan de bar
zoals erop en eronder, onbe-

50 cent per minuut
Wisselende banden
Live phonesex
HAARLEM privé, 023-274602,
Jan Steenstraat 37, 12-20 u.,
met nieuwe meisjes en video.
085-214905
ST. WILLIBRORDUSSTR. 60 Als 'n paal boven water BURO
één hoog. A'dam. Annemarie, IRIS. Privé-adressen en escort.
jonge, onerv., langb. studente, 023-390477. Gastvr. welkom.
geheel bloot, opent spiernaakt
meid ontv.
de deur en vindt vrijen erg lek- INDISCHE, lieve
ma.-vrij., 12-18 u. Da Costakaker. Ma. t/m zat. 12-22 u.
de 195, A'dam. Verlichte bel!
Opgelet! Nieuw CLUB 69, div.
heren! Wij zijn lief,
Opgelet
mooie meisjes ontv. privé, SM,
trio, open sex, 2x relaxen mooi, jong en zeer gewillig!
Wij zijn gekl. in superkleine bi/ 100, onbeperkt / 200,
tev. vikini's en staan klaar voor al uw
deo en gezellige bar, Chaswensen. 100% hygiëne. V.
séstr. 84, A'dam-W, 12-24 u.
ma-vr. v. 12-24 u. en zat. v.
18-24 u. Houtzagerssingel 89.
070-805752, Den-Haag. Tev.
ass. gevr.
live-telefoonsex

0591042707

Vandaag
Continental

„I-N-T-E-R C-l-T-Y", per tra-

.

Spanje

Joke Alkmaar

.

Voor 'n strenge disciplinaire
heropvoeding en div. andere
SM-mogelijkheden door knappe en vooral bedreven MEESTERES KATJA. Thomas è
VENUS-INTERSERVICE v. pri- Kempisstr. 43,
Zwolle, telef.
vé-adressen, inschrijving mog.
038-533016. Pretty Shop, voor
Nijmegen, telef. 080-784872. elk wat wils.
Zutphen, telef. 05750-13686.
Veghel, telefoon 04130-43629.
Tilburg, telefoon 013-700251.
Venlo, Lb. telef. 077 829703.
APELDOORN, Trudy privé.
Heren opgelet! Bij mij wordt
023-247302
nog echt gevrijd met liefde en
HAIROTIC,
safe-sex! Erotic
genegenheid. Dus als u een
(h)eerlijk en rustig privé-adresje hairstyling and/or massages.
van
Hasseltsst.
3,
zoekt? Bent u van harte wel- Dirk
kom van maandag tot vrijdag, (Nw.dijk), A'dam, 020-235927.
van 12 tot 22 uur, Karkietweg
71, Apeldoorn-Zuid. Tot ziens,
LINDA'S
MASSAGE <**'
13.00-24.00 uur
Dennenlaan 80, Zwanenburg
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Cursus CAFEBEDRIJF (A'dam
en Den Haag). Sinds 10 jaar
een geslaagdenpercentage van
90%. Daarom krijgt u bij ons
een diplomagarantie; niet sla9en gratis cursus overdoen.
HOI, Horeca Onderwijs Instelling, Den Haag, 070-452266.
Problemen met tekst? Onze

.
j
j
n
Nederlands

nu naar
grootste SPECIAALZAAK ,n
lederen kleding, die houdt nu
Kom

verbouwingsuitverkoop, 20 tot
40% extra korting op diverse

NERTSBONTMANTELS, nutbisam, persianer, Blauw| ammycoa s , nappa enz .
showroommodellen V inger.
va f 250 Te| ef 020-233488.
Tijdens de zeer ingrijpende verbouwing van onze bruidsafde-

r 'a

.

,

—

:

artikelen. Speciale aanbieding
leren
dameskostuum
van l' n9 geven wij, ter compensatie
f 1099 voor 1 549. ledere week van de overlast, kortingen tot
nieuwe modellen rokken, broe 50% op onze uitgebreide col
ken, jacks, jurken, leren da tectie BRUIDSTOILETTEN, en
mes- en herentrouwkostuums, onze lange avondjaponnen ver-

tuinbroeken, lammy-coats, te- kopen wij voor halve prijzen,
gen zeer scherp concurrerende Modehuis Désirée, Postjesweg
prijzen. Rokken v.a. f 169,
broeken v.a. f 199, jacks
_

f 249, leren bodywarmers, Tshirts v.a. f 99,99. Leren truien
f 29,90. Lammy's vanaf f 349.
Ook gespecialiseerd in grote
maten. Dankers, Hurksestraat
21, Helmond, telef. 0492022923/41344. Zondags geopend van 10.00-17.00. Reis
kosten worden vergoed.

r

OStOTCIerS
,

————

PORNO-CATALOGUS
1987.
bladen, hygiënische artikelen,
import exclusieve videocass.,
aanbieding homocass. Stort
f 10, Intermedia. P.B. 1522,
Haarlem. Giro 209979. Winkel
Kruisweg 44.

Dieren en planten
Witblonde BOUVIERPUPS, 8
wk., ing. stamb. f 750. Gespr.
bet, mog. 02990-38816.
T.k. nest DOBERMANN PINSCHERS, met stamb., ontw.,
ing. en gecoup. Vader Axel
van het Schipbeekoever IVH 111
en IPO 2). Telef. 05492 1345.
Langharige Hollandse HERDERPUPS met stamboom, ingeënt, prijs f 500. 04241-2890.
Hondenkapsalon
SALTY,
voorjaarsactie 20% korting op
trimwerk. Bilderdijkstraat 178-180, 020-852829. Van Leeuwenlaan 36, 020-133016.

Nog 1 KONINGSPOEDELPUP,
wit, 6 mnd., ing. en ontw.,
met stamb. 043-624234.
Cinderella
HONDENKAPSALON. Bouvier trimmen, f 75.
p oe d. v.a. f 35. Kattenbakst.,
23 kg, 2/f2l, pens f 2 kg.
j.p. Heijestr. 79, 020-183091.
*

Mooie MALTEZER LEEUWen Berner Sennenpups,
met stamboom. 04104-93676.
KI. en gr. RAS/BASTAARDHONDJES, ing. en ontw. Tussen Meer 219, 020-190319.

Postzegels, munten
e.a. verzamelingen
ANSICHTKAARTEN,

verza- Postzegels- en MUNTENCOLLECTIES. Beëdigd makelaars
zoeken voor hun relaties collecties, topstukken, oude brieven, muntvondsten enz. Wij
bieden u 2 mogelijkheden, a
contant of verkoop via int. veilingen. E.M.B.E. 8.V., beëdigd
SPEURDERADVISEUSES
makelaars, Rokin 60, Amsterh °lpen u graag. 020 805805
dam, 020-230261/242380, na
17.00 uur 02153-89140.
è
Troye
J.L.
de
t.k.
vraagt
Sport, spel en ontspanning
en
velcollecties,
cont.
Drs. C. Quirijns, phil. exp.,
partijen
len POSTZEGELS. Bezoek aan komt persoonlijk bii u langs,
Massage-instituut ZUID. Gehuis. Rokin 87', 020-231233. voor al uw POSTZEGELS en
diplom. masseuses geven de Pa rk Avenue, number one,
Vóór u verkoopt, bel ons!!!
collecties. 02153-83344/14922.
ONTSPANNINGSMASSAGE,
beste algehele ontspanningsmasseuses
aanwezig,
massage. Overtuig u zelf!!! div.
open v. 11-22 u. 020-143726.
020-738666. Assistente gevr.

melingen en partijen t.k. gevr.,
alsmede postzegels, munten,
vellen frankeerzegels., brieven,
oude bankbiljetten etc., oud en
modern, Ned. en buitenl., alles
is welkom, hoogste bod W.
Tieman,
N.Z. Voorburgwal
300, A'dam. 020-263243.

Vervolg zie pag.
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Opnieuw problemen
rond EK-driebanden
Van onze biljartmedewerker

WAALWIJK, maandag

Er zijn opnieuw problemen gerezen rond het Europese
Kampioenschap driebanden, dat van 5 tot 8 maart in Waalwijk

zal worden gespeeld.
Zo is de deelname van de Waalwijker Rini van Bracht op
losse schroeven komen te staan, nu de KNBB naast de
nationaal driebandenkampioen Christ van der Smissen, Jan
Arnouts als tweede Nederlander voor dit EK heeft ingeschreven.

Aanvankelijk was aan Van
Bracht de toezegging gedaan
dat hij in ieder geval in zijn
woonplaats zou spelen. De
Waalwijker mag nu alleen
deelnemen als de Westduitser Dieter Müller, die zich via
drie tournooien voor het EK
heeft geplaatst, een speelverbod van de Europese biljartbond krijgt omdat hij geen lid
is van de Westduitse biljartbond. Mocht het zover komen
dan stapt Müller naar de
rechter om via een kort geding alsnog deelname'aan het
EK af te dwingen. De organisatoren van het EK in Waalwijk zijn uiterst ontevreden
over de hele gang van zaken.
De handelswijze van zowel de
Nederlandse als de Europese
biljartbond wordt gelaakt.

Misverstand
De Waalwijkse wethouder
Henk Heuverling laat daarover geen misverstand bestaan. ~Puur amateuristisch
wat er zich op dit moment in
de biljartwereld en met name
bij de bonden allemaal afspeelt. Met nog anderhalve
week te gaan weten wij nog
steeds niet wie er van de
profbiljarters aan het Europees Kampioenschap zullen
meedoen. Müller is door de
HOCKEY
Coach Harry
Delmée van Tilburg is overgestapt
naar Oranje Zwart. Zijn opvolger
bij de Tilburgers wordt Pierre Visschers, de coach van Jong Oranje.
•BOBSLEE
Het Nederlandse
bobsleeteam beleefde dit weekeinde weinig plevier aan de wedstrijden voor de wereldbeker viermansbobben. In de eerste de beste heat crashte de door Martin
Kwakkelstein bestuurde slee. Het
Nederlandse kwartet, met verder
Cees Broek, Nick Broeyer en Erwin Douwes. bleef ongedeerd.
—

—

Jogger

met

Raymakers

uitstekend op Indoor Brabant

Grandeur eerste
springer
klas

Westduitse bond geschorst
door Hans van der Kolk
vanwege zijn deelname aan
DEN BOSCH, maandag
het profcircuit en nu lijkt de
Europese bond die schorsing
Dat de Volvo World Cup-wedstrijd gisteren
plotseling over te nemen. Teop het overigens uiterst succesvolle Indoor
gen die schorsing gaat dan dr.
Brabant een mislukking werd, was niet te
Bayer namens de profspelers
wij
weer procederen en
wewijten aan de winnaar Thomas Frühmann uit
ten maar niet waar we aan
Oostenrijk. Noch aan de geweldige prestatie
toe zijn. Het is om gek van te
van de twee Nederlandse ruiters Piet Raymaworden," aldus wethouder
Heuverling.
kers met Jogger, die derde werd, en Marcel
In het Zweedse Malmö hebDufour met Simply Magie, die als zevende
ben een aantal profbiljarters
finishte, maar aan de verkeerde formule van
vergaderd
zaterdagavond
over de problemen met Müldeze wedstrijd, namelijk twee manches met
ler. Niet duidelijk is of de
één barragepunt.
spelers zich zullen houden
aan eerder gemaakte afspraDoordat de eerste ronde te blijkbaar zo geschrokken van
de slachting, die hij in de
ken. Men zou elkaar steunen
zwaar was, kregen de vierin welke omstandigheden dan fouters weer eens de kans tot eerste ronde had aangericht,
ook. Een speelverbod voor
de tweede manche door te dat de tweede manche teveel
Muller zou betekenen dat de dringen; een verschijnsel dat nullen opleverde, waardoor
profspelers niet naar Waalde meeste ruiters verfoeien, alsnog teveel
11 combinawijk zullen komen, hetgeen
omdat die balkenridders geen ties in de barrage kwamen.
voor de organisatoren dan
De laatste kwalificatiewedweer reden is om vandaag
strijd voor de Nashua World Winnaar
alsnog dit kampioenschap af
Cup-dressuur werd zaterdag
te gelasten.
Grandeur met Frühmann
door de Duitser was overigens de
gewonnen
gisMüller
Malmö
werd
In
terechte
termiddag winnaar van het Herbert Krug met Muscadeur, winnaar. „De Hannoveraner
Europese Grand-Prixcircuit een paard met een perfecte heeft deze weck hier geen
driebanden. E>e 32-voudig passage. Tineke Bartels-De fout gemaakt", stelde FrühWestduits kampioen verloor Vries haalde met Olympic mann na afloop voldaan vast.
na een prachtige kuur
in de finale van Raymond Duco
En op de Volvo 480 die hij
een zeer goede derop
muziek
Ceulemans met 1-3 (11-15, 6mee naar huis kreeg, bleek
15, 15-14, 11-15). Bij de twee de plaats, wat inhield dat ook hij al sinds Berlijn zijn zinnen
van
zij als lid
de drie vrouwelijvoorafgaande toernooien, in ke
te hebben gezet.
afvaardiging
Nederlandse
Landau,
en
Kopenhagen
naar de Nashua World Cupwerd hij respectievelijk eerDe meest verbazingwekfinale volgende maand op de
ste en tweede. Müller behaalkende
combinatie was overiEquitana in Essen zal gaan. De
de in totaal 26 punten. Op de twee andere
gens
die
van Hugo Simon met
finalisten zijn Anranglijst werd hij gevolgd nemarie Sanders-Keizer met Winzer. Nadat de Duitse Oosdoor
wereldbeker-winnaar Amon en Helóne Pen-Aubert tenrijker vorig jaar met zijn
Ceulemans, Dielis, Thögersponsor had gebroken, raakte
met Mr X.
sen,
Kühl. Theriaga en
hij al zijn paarden kwijt en
Blohmdahl. Rini van Bracht enkele kans hebben op de dreigde van het springtoneel
eindigde in het klassement eindzege, maar wel de zaak te verdwijnen. Maar een
als achtste.
ophouden en in de war stuAmerikaanse vriend aan wie
Vervolg uitslagen: Finale Ceuleren.
hij Winzer als vierjarige had
mans Muller 15 11. 15 5. 13-15.15 1.
Bovendien was pareoursverkocht, gaf hem terug en
Om de derde plaats Theriaga Laurensen 15 14. 1514. 15 6
bouwer Theo van Vught Simon lijkt er nu weer een
—

—

-

VERNIEUWDE MAZDA 929
BIEDT ZEE AAN RUIMTE
RAI hebben hem al kunnen zien, de nieuwe
Mazda 929. De nieuw
ontworpen
vierdeurs
auto, die begin mei in
zeven uitvoeringen in

Ook het gebruik van biedschermen zinde de landskampioenen niet. Op een gegeven
moment stapten zij zelfs van
tafel op en dreigden naar huis
te gaan. Na veel geharrewar
werden de wedstrijden van
168 spellen tenslotte toch uitgespeeld. Team Tammens,
spelend met Kirchhoff en
Leufkens/Westra zegevierde
ruimschoots met 413—308. In

Van onze judomedewerker

Grandeur met Frühmann
op de rug neemt tijdens het
Indoor Brabant met stijl een
balkenpartij. Even later zou de
Grote Prijs in handen komen
van dit uitstekende Oostenrijkse duo.
•

ply Magie een paard te hebben gevonden, dat hem past.

Hij reed in tegenstelling tot
vroeger zeer beheerst rond en
toonde op het verre van eenvoudige parcours voldoende
oog op de hindernissen te hebben. Een ereplaats was er
suceespaard van te kunnen voor hem nog niet weggelegd,
maken.
maar als hij Magie zo blijft
rijden,
zijn successen alleen
Dat juist de uitermate sympathieke Brabander Piet Raynog een kwestie van tijd en
makers hier gisteren derde routine.
werd, zal heel springend NeOverigens zullen de Nederderland deugd doen. Zijn
landse
ruiters in de volgende
paard Jogger leek altijd al
Volvo
World Cup-kwalificaveel in huis te hebben, maar
tiewedstrijden
er nog goed
viel tot dusver steeds net buitrekken, als zij een
aan
willen
ten de prijzen. Piet reed hem
dit keer met de nodige rust of meer vertegenwoordigers
de finale in Parijs in april
rond en had in de barrage in
krijgen.
willen
zelfs nog uitzicht op de eindzege. Zijn tijd was in ieder
Uitslag
1. Thomas Frühmann (OOST).
geval de snelste van het barGrandeur. 0,44.74 sec.; 2. Hugos Sirageveld, maar de steilmon (OOST), Winzer. 0.44.75; 3. Piet
«sprong, de drie na laatste hinRaymakers (NED), Jogger. 4,37.12;
dernis, werd hem en Jogger 4. Michael Whitaker (ENG), Next
toch te machtig.
Warren Point, 4.37.27; 5. Dr. Michael
Ruping (DUI). Silbersee. 4,37.46.
Marcel Dufour lijkt in Sim-

door

ROB

KIELCE, maandag
Bondscoach Karei Gietelink
was dik tevreden over het optreden van de Nederlandse judovrouwen op een zeer sterk
bezette zestien landen-wedstrijd in Polen.
Goud voor Irene de Kok en
drie derde plaatsen door Chita
Gross, Jenny Gall en Angelique Seriese. „En het hadden
er vijf moeten zijn want we
voelen ons toch enigzins bestolen door de scheidsrechters bij de partij van Jessica
Gatl in de categorie tot en met
48 kilo. Ze was duidelijk beter
dan de Belgische Goossens.
maar ze werd toch tot verliezer verklaard. We hebben uitstekend gepresteerd tussen
de Cubaanse. Amerikaanse,
Franse, Russische en andere
deelnemers uit de Oostbloklanden en het was een uitstekende voorbereiding voor de
Europese Kampioenschappen
binnenkort in Parijs."
De Nederlandse-, Europeseen Wereldkampioene Irene de
Kok heeft de vorm van twee
weken terug in Utrecht doorgezet door vrij gemakkelijk
eerste te worden in de categorie tot en met 72 kilo. Na- een
rits overwinningen op judovrouwen uit het Oostblokland
versloeg de Tilburgse judokoninginne Maria Lintwinowicz
uit Polen met een vol punt.
een houdgreep.

AUTO

land leverbaar
wordt, kreeg een carros-

serie die moderner is dan
die van zijn voorganger,
en ook de luchtweerstand is lager, al blijft
die achter bij de waarde
van bijvoorbeeld de Opel
Omega en de Ford Scorpio. De Mazda-koets bezit een zekere distinctie
en

B Ronde lijnen kenmerken
de Mazda 929.

werkt. Het zicht rondom is
goed. Alleen het zicht
schuin
naar
achteren
wordt enigszins belemmerd door de brede achterstijlen.

Prijzen
De prijzen zullen varieren

van ƒ39.995 voor het LXmodel en ƒ 44.700 voor de

GLX, die rijker is uitgerust
tot ƒ61.000 gulden voor het
topmodel, de V 6 GLX, die
bovendien nog is voorzien
van airconditioning, snelheidsregelaar en anti-'blok-

keerremsysteem.
Ook de motoren zijn nieuw
en bezitten drie kleppen per
cilinder. De 2.2 liter met carburateur heeft een vermogen
van 58 kW (115 pk), dezelfde
motor met electronische inspuiting levert 100 kW (136

Distinctie gepaard aan
lagere luchtweerstand
pk) en de 3 liter V 6 is goed
voor 140kW (190 pk). Het zijn
krachtige aandrijvers, daar
niet van, maar toch niet zo
levendig als we hadden verwacht, al doen de topsnelheden van resp. 180, 187 en 220
km per uur en acceleratie van
0-100 km in resp. 11,3, 9,9 en
8,6 seconden anders vermoeden.
De ophanging van de aangedreven achterwielen is van
een bijzondere constructie.
Het systeem doet een beetje
denken aan dat van Mercedes
maar in plaats van vijf ophangpunten telt het systeem
van Mazda er drie. De verdienste ervan is dat als er
zijkrachten op de achterwie-

len optreden, zoals in bochten, er een licht toespoor optreedt. Deze eigenschap zou
de wagen een grotere stabiliteit geven.
Tijdens de proefritten stond
er een flinke storm dwars
over de weg, die toch wel
invloed had op het rijgedrag
van de wagen. Niet alle uitvoeringen hadden daar last
van. Het goedkoopste model,
de LX zonder stuurbekrachtiging, en het topmodel met
electronische stuurbekrachtiging hadden duidelijk minder
last van zijwind dan de versie
met gewone stuurbekrachtiging. Het euvel moet danook
in de bekrachtiging worden

gezocht.

Voorts heeft het twee onafhankelijke electronische circuits, waardoor een hoge
mate van betrouwbaarheid
werd verkregen. Bovendien
heeft het systeem als enige
drie remcircuits.
Het resultaat is dat de met
dit systeem uitgeruste Saab
9000 onder alle omstandigheden veilig remmen en tegelijkertijd
mogelijk
sturen
maakt en daarnaast zorgt
voor een uiterst korte remweg. Bovendien is voor de
bestuurder nauwelijks merkbaar wanneer het systeem in
werking treedt. Alleen wat
trillingen in het rempedaal
verraden dat ABS+3 zijn
werk doet.

Poolcirkel
Om het systeem in de praktijk te testen had Saab gezorgd voor een ruime voorraad Saab's 9000 i
-turbo,
waarmee kon worden gereden op een bevroren rivier in
de omgeving van de Poolcirkel. Daarbij was keuze uit
een groot aantal mogelijkheden. Naast verschillende remtests waren er circuits waarop
naar hartelust kon worden
geoefend, en tenslotte was er
ook nog een rally-route over
verradelijke met sneeuw en
ijs bedekte wegen voor de
dagelijkse praktijk.

en

de andere wedstrijd was er
spanning tot aan het slot. De
voorsprong van het CVBteam Krijns/Vergoed en Van
Oppen/Rebattu was met nog
veertien spellen te gaan, geslonken tot veertien punten.
In de slotfase stelde het team
van captain Vergoed de finaleplaats veilig met 314—281.

Negende dan
voor Geesink
UTRECHT, maandag
Anton Geesink is gepromoveerd tot negende dan, de op
een na hoogste onderscheiding in de judosport. Dit gebeurde tijdens een vergadering van het hoofdbestuur
van de judobond. Geesink
werd geëerd voor zijn bijzondere verdiensten voor het
judo. Naast zijn activiteiten
als judoka, trainer, docent,
propagandist
lobbyist
en
schreef Geesink ook een
scriptie over 'Judo, de nieuwe
basis leermethode'.

Drie winnaars
in Ter Apel
TER APEL. maandag
Het internationale schaaktoernooi in Ter Apel heeft drie winnaars opgeleverd. Door de resultaten in de vijfde en laatste ronde
eindigden Hans Ree. John van der
Wiel en de Westduitser Eric Lobron bovenaan. Het trio verzamelde 3 1/2 punten. Van der Wiel
voegde zich door een zege op de
puntloze Gert Ligterink bij Ree en
Lobron, die remise speelden tegen
respectievelijk de Tsjechoslowaak
Smejkal en de Engelsman Miles.
Uitslagen vijfde en laatste ronde: Ligterink (Ned) Van der Wiel
(Ned) 0-1. Smejkal (Tsj)
Ree
(Ned) 1/2-1/2. Miles (Eng) Lobron
(Wdl) 1/2-1/2.
-

-

-

Eindstand: 1. Ree. Lobron en
Van der Wiel 31/2 punten, 4. Miles
2 1/2, 5. Smejkal 2, 6. Ligterink 0.

Spaanse vinding

Nieuw anti-blokkeerremsysteem van SAAB

Het systeem, dat in samenwerking met de Duitse remmenfabrikant Alfred Teves
werd ontwikkeld en dat nu
als extra op de 9000 leverbaar
is, behoort tot de derde generatie anti-blokkeersystemen.
Het heeft een aantal voordelen boven de al bestaande
systemen. In de eerste plaats
vormt het een onderdeel van
het bestaande remsysteem en
is daardoor uiterst compact.

ons

een indrukwekkend formaat. Stoelen en bank bieden een goede zitpositie.
De bestuurdersstoel is op
vele manieren te verstellen, bovendien is de rugleuning voorzien van een
verstelbare lendesteun. De
indeling van het dashboard heeft men zakelijk
gehouden, terwijl de layout van het instrumentenpaneel overzichtelijk is.
'Een dissonant, althans
naar mijn mening, is de
versiering van het dashboard en delen van de portieren met imitatiehout,
dat duidelijk van plastic is.
De wagens zijn netjes afge-

HOOFDDORP, maandag
De bridgeteams Tammens en CPP hebben zich geplaatst
voor de finale van de selectiewedstrijden voor het EK-team.
In de wedstrijd Tammens tegen WAC waren er tal van
incidenten. WAC protesteerde telkenmale tegen het trillende
been van tegenstander Leufkens, waardoor de WAC-spelers
uit hun concentratie zeiden te raken.

Bij de introductie van de Saab 9000 in 1984 werd de vraag gesteld waarom de wagen niet met
een anti-blokkeerremsysteem was uitgerust. Het antwoord van de Zweedse ingenieurs was toen
dat er nog geen systeem bestond dat voldeed aan de hoge eisen die men hieraan stelde. Dat
systeem is er nu wel, en Saab bood de gelegenheid om het ABS+3, zoals de officiële benaming
luidt, uitvoerig te testen op sneeuw en ijs.

Bezoekers van de Auto

De bijna 490 cm lange
sedan biedt een zee aan
hoofd- en beenruimte, zowel voorin als achterin.
Ook de kofferbak is van

Van onze bridgemedewerker

ROVANIEMI

LISSABON

doet ook weldadig
aan met de afrondingen
van kanten en hoeken,
maar mist de rake en
snelle lijnen van bovengenoemde concurrenten.

Bridgers trillend
„beentje gelicht"

Irene de kok haalt
judogoud in Polen

JAGER

„Het is om gek van te worden"

De meest frappante test voor dat als de wielen willen
was de uitwijkmanoeuvre blokkeren de druk in het
waarbij de wagen ondanks remsysteem wordt verminvol remmen keurig de ge- derd waardoor de wielen
stuurde koers volgde en daar- weer kunnen draaien. Verbij volkomen stabiel bleef. volgens wordt het remsysteem weer onder druk gezet
Bij het remmen met een auto om bij blokkeren de wielen
zonder ABS blokkeren de weer gelegenheid te geven
wielen en verliezen hun hou- om te draaien. Dit zich contivast met als gevolg dat de nu herhalende proces volwagen rechtdoor gaat om trekt zich in onderdelen van
daarna meestal achterstevo- seconden en zorgt ervoor dat
ren tot stilstand te komen. de auto aan het stuur blijft
Sturen heeft geen enkele in- gehoorzamen. Op die manier
vloed. Maar ABS zorgt er kunnen de gevreesde kettingbotsingen worden voorkomen omdat de bestuurder
Q Veiliger op sneeuw en ijs
ook bij hard remmen de
dankzij ABS+3.
vluchtstrook kan kiezen.

LICHTSTRAAL ALS
KOPLAMP
Autokoptampcn zijn prijzig, omvangrijk, hebben een
zeker gewicht en zijn vooral
breekbaar. Bij het minste
ongelukje op parkeerplaats
of op de weg zijn het de
lampen die het eerst breken.
Om dit te voorkomen ontwierp de Spaanse ingenieur
Jaime Santana Pomares
lichtstralen die de traditionele koplamp vervangen.
Deze lichtbundels geven
evenveel licht als de bestaande lampen en hebben
als bron een uitstralingselementje ter grootte van een
kootje van een vinger dat
aan het uiteinde van een
flexibele holle leiding is aangebracht.

Waterdicht
Het elementje bestaat uit
een samenstelling van ge-

spleten kunstharsvezels dat
wordt gevoed door één enkel „moeder'lampje. Dat
lampje kan op een willekeurige plek in een waterdicht
kastje in de auto kan worden geïnstalleerd. Vanuit
dit centrale punt wordt de
verlichtingsenergie van het
moederlampje opgesplitst
in componenten en door
lichtgolvingsleidingen naar
de uitstralingselementjes
de nieuwe koplampen dus
overgebracht. Daar de
leidingen flexibel zijn, kunnen zij op elke gewenste
manier in de motorruimte
worden aangebracht, terwijl zij bij een aanrijding
niet kunnen worden beschadigd.
—

—

Omdat de leidingen alleen licht en geen electriciteit geleiden kan geen kortsluiting ontstaan en levert
contact met water geen gevaar op. Door de uitstralingselementjes hoger of lager te stellen met behulp
van een handeltje op de
stuurkolom kan de bestuurder met groot licht of met
dimlicht rijden.
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SOMS HEB

De onafhankelijke wielophanging,
Net zoals de riant bemeten kofferruimte. Samen met 'n slimme berg- de rembekrachtiging en de lichte,
ruimte achter de neerklapbare achter- precieze besturing. Stuk voor stuk sterke
bank goed voor heel watkubieke meters pluspunten die desondanks 't prijsbagage. En natuurlijk niet te vergeten
kaartje bescheiden houden: u rijdt al 1
de comfortabele slaapstoelen met trap- Skoda v.a. f 10.295"i
Hetgeen bewijst dat 't gezegde
loos verstelbare rugleuningen.
De duurzame kooiconstructie die 'Wie slim is, rijdt Skoda' eens te meer
opgaat. Nietwaar?
'n veilige rit garandeert.

Niet zo verwonderlijk datde complete familie hierboven dat zo nu en
dan denkt. Want al met al hebben ze 't
toch maar slim bekeken met hun Skoda,
Neem bijvoorbeeld de vierdeurscarrosserie. Ruimschoots voldoende
voor een royale zit en een riante rit voor
4of zelfs 5 personen. En da's op z'n
minst opmerkelijk in deze prijsklasse,

0

Importeur: De Binckhorst Auto

Ofl IftXl IO

Motor Import BV. Voorschoten. Tel.: 01717-69 SI. Prijzen incl. BTVV.excl. afleverint>skosten.
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Lichtmetalen wielen tégen meerprijs. Dealeradressen vindt uin de Gouden Gids.

Internationaal
Beleggingsfonds
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I
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DM 1.20 PER PARTICIPATIE
betaalbaar gesteld.

Dit dividend is. tegen inlevering van dividendbewijs nr. 18 der partlclpatiebewijzen
in Nederland, vanaf 27 februari 1987 betaalbaar tegen dagelijks vast te stellen
koersen bij de

BANK DER BONDSSPAARBANKEN N.V.

Ëff | l*

Singel 236. Amsterdam.

■

Indien de uitkering, eventueel vermeerderd met een afrondingsbedrag naar boven,
vóór 10 april 1987 wordt aangewend voor herbelegging ,n participatiebewijzen
binnenkort verkrijgbaar
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De advertentierubriek Kijk thuis Koop thuis
geeft
van
plaats
de
zekerheid
een
béste
postorderbedrijven
voor hun advertentie: op een Speurder-pagina in de
veelgelezen zaterdagkrant!
Bel voor meer informatie: 020 585.2208 of 585.2401
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Over het boekjaar 1936 wordt een dividend ten bedrage van

Het jaarverslag is
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een nieuwe rubriek, Speciaal

bij alle
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Ideal age: between 25 and 35 years.
Perfect English and/or French.
~
Generous facilities for suitable appltcants and their families.
Salaries negotiable.
Wrjte ap p|j cat jon, with C.V., diploms, certificates, photos, references to
Publicitas SA, 1211 Geneva 3, cipher G 18-118537.
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Als u deze hon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs.
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Hebt u een girorekening? Geef u dan op als deelnemer aan de loterij voor girorekeninghouders en u
speelt, zolang u dal wilt, iedere twee maanden mee
met uw gironummerals lotnummer. Kriseen aantreklelijk prijzenpakket. Als ten kantore van mr. M..1.
Meijer c.s. notarissen te Amsterdam uw nummer
.
i
i
ii
is. dan wordt uw prijs binnen een week na
getrokken
Automatisch.
uw
bekendmaking
overgemaakt.
Op
de
Als
winnaar
hoeft
u
zich
niet
le
melden.
girorekening.
t Spreekt vanzelf dat alleen deelnemers meeloten.
Wat 'I kost? Slechts een tientje. Dat bedrag wordt zo n
vijf weken voor iedere bekendmaking automatisch
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