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President Benjedid neemt ontslag

Situatie in
Algerije
explosief

Van onze correspondent
ALGIERS - De toestand in Algerije is uiterst explosief

geworden nu president Benjedid ontslag heeft genomen
en de tweede ronde voor de algemene verkiezingen, die
donderdag zou worden gehouden, voor onbeperkte tijd
is uitgesteld. Tanks, pantserwagens en militairen heb-
ben strategische posities ingenomen in de straten van
Algiers.

Een 'nationale veiligheidsraad',
samengesteld uit een aantal mi-
nisters en militairen, heeft het
staatsbestuur in handen geno-
men. De belangrijkste leden zijn
premier Sid Amed Ghozali, mi-
nister van Defensie Khaled Nez-
zar en interim-president Abdel-
malek Benhabyles.

Het aantreden van deze raad is
het gevolg van het aftreden van
president Chadli Benjedid, zater-
dagavond. De tweede ronde van
de verkiezingen zal pas plaats
hebben, nadat een nieuwe presi-
dent is gekozen.

De belangrijkste politieke
kracht in Algerije, het fundamen-
talistische Islamitisch Reddings
Front (FIS) noemde het aftreden
van Benjedid gisteren een poging
om een verkiezingsoverwinning
van het FIS te dwarsbomen. "Zijn
ontslag is een toneelstuk met als
doel de bevolking te onderdruk-
ken en de resultaten van de eer-
ste ronde van de verkiezingen
teniet te doen. Als er bloed gaat
vloeien, is dat niet onze schuld",
aldus het FIS, dat met deze ver-
klaring aangeeft een burgeroor-
log niet uit de weg te zullen gaan.
Voor vandaag heeft het FIS in
Algiers een protestbetoging aan-
gekondigd.

De politieke situatie in Algerije
wordt door diplomaten 'uitermate
verwarrend' en 'explosief ge-
noemd. Niemand weet precies
wie er na het aftreden van Ben-
jedid de lakens uitdeelt. Ook over
de rol van het leger is niets met
zekerheid te zeggen. De verwar-
ring groeide nog, toen bleek dat
Benjedid vlak voor zyn aftreden
ook het parlement had ontbonden
en daardoor zijn grondwettelijke
opvolger, parlementsvoorzitter
Abdelaziz Belkhadem, de pas had
afgesneden. Van Belkhadem is
bekend, dat hij sympathiek staat
tegenoverhet FIS.
□ Op pagina 4:
Commentaar.

■ Een Algerijnse soldaat in een pantserwagen praat met een vrouw bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Algiers. De bewaking van
overheidsgebouwen is verscherpt na het aftreden van president Benjedid. Foto: Al

Bejaarde man
neergeschoten

NIEUW AMSTERDAM — De
77-jarige S.S. uit Nieuw Amster-
dam is vrijdagavond rond half elf
neergeschoten in zijn woning aan
de Siepeldijk. De man is opgeno-
men in het Scheperziekenhuis in
Emmen. Hij verkeert niet in le-
vensgevaar.

Over de toedracht en de reden
van de schietpartij wil de Emmer
politie - in het belang van het
onderzoek - weinig zeggen. Niet
uitgesloten wordt dat roof het mo-
tief is geweest. S. joeg de daders op
de vlucht door een alarminstallatie
in werking te stellen nadat hij was
neergeschoten. Het
recherchebijstandsteam Drenthe
onderzoekt de zaak en wordt daar-
bij geassisteerd door de gemeente-
politie Emmen en de Rijkspolitie
Drenthe.

Mr. Van Doorn
(76) overleden

DEN HAAG - Oud-minister
mr. H.W. van Doorn is gister
middag op 76-jarige leeftijd in
een ziekenhuis in Amersfoort
overleden. Hij was al enige tijd
ziek. Van Doorn was voorzitter
van de KRO en minister van
Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk namens de PPR
in het kabinet-Den Uyl.

The Times verrast
lezers met geld
uit Suriname
Van'onze correspondent

• LONDEN - Ruim 400.000
Britten zijn vanmorgen 25
Surinaamse guldens (onge-
veer twee gulden) rijker ge-
worden. De gelukkigen von-
den een gloednieuw bankbil-
jet uit de voormalige Neder-
landse kolonie in hun exem-
plaar van The Times, 's lands
eerbiedwaardigste dagblad.

Na het verzamelen van sui-
kerzakjes, speldjes, sigare-
bandjes en andere trivialitei-
ten heeft zich volgens The
Times nu een nieuwe rage
van de natie meester ge-
maakt: het sparen van bank-
biljetten. Om deze geheel
nieuwe hobby een extra sti-
mulans te geven, zo schreef de
krant, werd alle lezers het
Surinaamse bankbiljet ca-
deau gedaan.

Volgende week maandag
kunnen de lezers een Brazili-
aans biljet van 1000 cruzeiro
tegemoet zien.

Tweede ronde
bij Bulgaarse
verkiezingen
Van onze correspondent

BUDAPEST - Hoewel de zit-
tende president Zjelu Zjelev gis-
teren tijdens de presidentsverkie-
zingen in Bulgarije het grootste
aantal stemmen kreeg, heeft hij
volgens de eerste tellingen niet
de meerderheid behaald. Een
tweede verkiezingsronde volgen-
de week zondag is daarmee on-
vermijdelijk.

De filosoof en oud-dissident
Zjelev haalde ruim 44 procent.
Zijn belangrijkste rivaal, de door
de vroegere communisten onder-
steunde onafhankelijke jurist
Velko Vulkanov, bleef steken op
dertig procent.

De enige andere kandidaat die
een serieus resultaat wist te be-
halen, is de voorzitter van de
Ondernemerspartij, Gheorghe
Gantsjev. Hij kreeg 17 procent
van de stemmen.

Groninger bedreigd met wurgstokjes

Groep ondernemers
gijzelt boekhouder

Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN/SLOCHTEREN

— In verband met de ontvoering
en gijzeling van een 40-jarige
Groninger boekhouder zijn het
afgelopen weekeinde zeven ver-
dachten gearresteerd. Het gaat
om een 23-jarige man uit Schar-
mer, een 21, 20 en 35-jarige man
uit Harkstede, een 40-jarige man
uit Eesergroen en een 22-jarige
man uit Assen. Van één verdach-
te kon de identiteit nog niet wor-
den vrijgegeven. De verdachten
zijn kleine ondernemers die hun
boekhouding door de Groninger
lieten voeren. De boekhouder zou
volgens hen voor enkele tiendui-
zenden guldens verduisterd heb-
ben. Door de ontvoering wilden
de ondernemers de boekhouder

dwingen het geld terug te beta-
len.

Het slachtoffer werd donder-
dag omstreeks middernacht on-
der bedreiging met een op een
pistool lijkend voorwerp en wurg-
stokjes door twee van de verdach-
ten uit zijn woning gehaald. De
man werd overgebracht naar een
woning in Siddeburen, waar hij

de hele nacht werd vastgehou-
den. De gijzelnemers probeerden
hem door bedreiging te dwingen
zijn schulden te betalen.

Vrijdagmorgen werd het
slachtoffer door drie andere ver-
dachten naar Groningen gebracht
waar hij de schulden zou voldoen.
Eenmaal in Groningen aangeko-

men probeerde de boekhouder
echter te ontvluchten aan zijn
belagers. De ontsnapping misluk-
te. Hij werd door de daders op-
nieuw gepakt en teruggebracht
naar Siddeburen. Nadat bleek
dat hij toch niet kon voldoen aan
de financiële verplichtingen,
werd de boekhouder in de loop
van vrijdag in Siddeburen vrijge-
laten. De man deed vervolgens
meteen aangifte bij de politie in
Slochteren.

Zes verdachten werden in de
loop van het weekeinde gearres-
teerd. De zevende is vanmorgen
aangehouden. Na verhoor zijn ze
vandaag met een proces-verbaal
naar huis gestuurd. De politie
onderzoekt ook de rol van de
boekhouder.

Botsing in de mist

Van een onzer verslaggevers
NIEUWLANDE — In de dich-

te mist zijn zaterdag op de N37
(Hoogeveen-Duitse grens) bij het
Drentse Nieuwlande vijfauto's op
elkaar gereden. Twee mensen,
automobilist H.B. (30) uit Dalen
en G.B. uit Het Harde, moesten
worden overgebracht naar het
ziekenhuis Bethesda in Hooge-
veen. Een derde gewonde, auto-

mobilist H.L. (35) uit Het Harde,
werd opgenomen in het Emmer
Scheperziekenhuis. De materiële
schade was groot.

Ook elders in Drenthe had
vanwege het zeer beperkte zicht
een aantal aanrijdingen plaats.
Totaal werden bij de Rijkspolitie
23 botsingen gemeld. In alle ge-
vallen werd slechts blikschade
aangericht.

■ Door de ravage moest het verkeer op de N-37 een uur worden
omgeleid. Foto: Jacob Melissen

Sterke groei van islamitische scholen
Van onze correspondent

HILVERSUM - Sinds de ope-
ning van de eerste twee islamiti-
sche basisscholen in Nederland in
1988 is dit soort scholen gegroeid
tot twintig. Alleen al in 1991
werden zeven aanvragen gedaan
voor erkenning van een islamiti-
sche school. Verder zijn er verzoe-
ken gedaan voor de stichting van

een islamitisch pedagogisch cen-
trum en een eerste school voor
het voortgezet onderwijs.

Volgens I. Taspinar, secretaris
van de Islamitische Scholen Be-
sturen Organisatie (ISBO) zal het
aantal scholen op islamitische
grondslag elk jaar stijgen met 5
tot Nederland zo'n 100 islamiti-
sche scholen telt. Taspinar zei

dat er bij de 500.000 islamieten
in ons land duidelijk een voor-
keur is om hun 130.000 kinderen
naar eigen scholen te sturen.

Het Tweede Kamerlid J.
Franssen, onderwijs-specialist
van de WD noemde de cijfers
"tamelijk schokkend". Franssen
gelooft niet dat "een proces waar-
bij het aantal islamitische scho-

len toeneemt, bevorderend zal
werken op het integratieproces
van culturele minderheden".

Franssen: "Ik vermoed dat op
een islamitische school het aantal
Nederlandse kinderen op de vin-
gers van één hand te tellen is.
Men zal zich dus eerder afzonde-
ren dan integreren in de maat-
schappij."

'Kwartje van Kok'
heeft geen invloed
op benzineverkoop
Van onze correspondent

ROTTERDAM - Het "kwartje
van Kok", de (tijdelijke) accijns-
verhoging op benzine van 22 cent
voor ongelode en 31 cent voor
gelode die vorig jaar juli inging,
heeft de verkoop ervan maar kor-
te tijd verminderd. Shell schrijft
in haar blad Shell-Venster dat in
september de verkopen af weer
terug waren op het peil van 1990.
Shell heeft een marktaandeel van
meer dan 30 procent in ons land.

In de grensstreek met België
zijn de hogere benzineprijzen wel
te merken in de verkoop. De
Shell-pompen in een strook van
25 kilometer landinwaarts leden
tot nu een omzetverlies van zo'n
15 procent. Voor de pomphouders
in Limburg, met name die rond
Maastricht, noteren een omzetda-
ling van 30 procent. Pomphou-
ders in Zeeuws-Vlaanderen noe-
men "de schade aanzienlijk". De
benzineprijs in België is ongeveer
een kwartje lager.

In het Nederlands-Duitse

grensgebied is weinig veranderd.
De omzetten daar zijn vrijwel
gelijk gebleven.

Choreograaf
Reflex wint
op concours

GRONINGEN — De Spanjaard
Joaquim Sabaté heeft zondag-
avond de eerste prijs gewonnen
op het internationaal choreogra-
fenconcours 1992 in Groningen.
Sabaté is sinds vorig jaarverbon-
den aan het Groninger dans-
gezelschap Reflex. Zijn stuk Bu-
bamxicoi werd uitgevoerd door
dansers van Reflex.

De Vlaamse danseres-choreo-
graaf Veerle Bakelands won de
tweede prijs van 5.000 gulden
met haar Studie no 2. De pu-
blieksprijs van 2.500 gulden was
voor de Israëliër Itzik Galili.
□ Op pagina 9:
Concourswinnaar houdt niet
van concoursen.

Het weer morgen
VEEL BEWOLKING
Veel bewolking. Mogelijk wat mot-
regen. Temperaturen meest om-
streeks 5 graden, in zuid-Limburg
iets lager. Weinig wind. in het
Waddengebied een overwegend
matige noordwestelijke wind, rond
kracht 4.

Vandaag
24 pagina's

3 regio
Pizzakoeriers steeds
vaker beroofd.

13 sport
FC Groningen nadert
vierde plaats.

16 sport
Zandstra imponeert op
schaatsmijl in Davos.

18 sport
Martin Hendriks nog lang
niet zeker van WK-plaats

Herma Meijer
rijdt 1000 m
in Alberfville
Van onze sportredactie

GRONINGEN — Zeer verras-
send heeft Herma Meijer aan de
eisen voldaan voor een Olympisch
startbewijs. De schaatsster uit
Assen, die vorig seizoen de grote
toernooien miste, reed in het
Noorditaliaanse Collalbo de 1000
meter ruim binnen de limiet van
het Nederlands Olympisch Comi-
té. Het is daarom logisch dat
Meijer wordt aangewezen voor de
Winterspelen, die op 8 februari in
Albertville beginnen.

De Nederlandse mannen zijn
vandaag sterk begonnen bij de
open Australische tenniskam-
pioenschappen in Melbourne.
Van het vijftal dat in actie kwam
werd alleen Koevermans uitge-
schakeld. Haarhuis won knap
van de Zwitser Hlasek, maar
Schapers speelde het sterkst. Ook
Siemerink en Eltingh gaan ver-
der.

Jongen (15) van
moord verdacht

AMSTERDAM -In Amster-
dam is een 15-jarige jongen gear-
resteerd in verband met de moord
op een 50-jarige vrouw uit Heiloo.
De jongen meldde zich zelf bij het
politiebureau. De vrouw werd
met messteken omgebracht.(Advertentie)

MARMOLEUM DAGELET
Nw. Kijk in 't Jatstr. 20-22 tel. 050-130111

(Advertentie)
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TV vandaag
NEDERLAND 1

AVRO/KRO/NCRV:
18.00 Boggle. woordspel.
NCRV:
18.28 Sport op 1, sportprogramma
18.53 Toerismee, toeristische tips. Vandaag:

Kamperen en caravannen.
19.21 De roze panter, tekenfilmserie.
19.29 Ha die Pa, comedy-serie.
NOS:
20.00 Journaal.
NCRV:
20.25 Ted's Familiespelshow, quiz gepre-
senteerd doorTed de Braak.
21.29 Hier en nu, actualiteitenrubriek
22.07 Einstein, quiz met Dodi Apeldoorn

22.41 Boek in Waterland, literair magazine.
Presentatie: Hans Born.
23.21 Miniatuur. Danseres Esther Mast
danst op het thema angst en vrijheid.
NOS:
23.28-23.33 Journaal.

Na een reeks uitzendingen van het
woordspelletje Boggle te hebben ge-
presenteerd, gaat Dodi Apeldoorn zich
weer geheel bezig houden met de
wijsheid van Einstein.

NEDERLAND 2
NOS:
18.00 Journaal.
VOO:
18.15 Countdown extra, muziekspecial met
Genesis. Presentatie: Wessel van Diepen.
18.40 Countdown, muziekprogramma.
19.20 Veronica sport, sportmagazine.
19.50 Married with children, Amerikaanse
comedyserie. Aft.: Baby Bundy (1). Marcy is
zwanger en dat geeft Al reden om af te
geven op kinderen en zich te verheugen op
het naderende vertrek van zijn eigen kinde-
ren. Dan blijkt Peggy ook zwanger te zijn.
20.20 Die 2 speciaal, programma met Harry
Vermeegen en Henk Spaan.
20.50 Nieuwslijn, actualiteitenrubriek. Pre-
sentatie: Tom Egbers.
21.15 Traffik, 3-delige Engelse miniserie.
Afl.2. De Britse minister Jack Lithgow sluit
met Pakistan een overeenkomst om de pro-
duktie van heroïne in te dammen.
23.00 Berg, talkshow met Gert Berg

23.40 De Nederlandse Kermis Pornoshow:
Petit populair, tv-impressie van het theater-
programma van Arjan Ederveen, Tosca Nite-
rink en Pieter Kramer. Deel 2.
NOS:
00.05-00.10 Journaal.

De Belg Jean
Pierre van Ros-
sem is te gast bij
Berg. Verder een
gesprek over
'Dwergwerpen',
een discussie
over de spyshop
en zang van Jac-
ques J. d'Ancona.

RTL4
18.00 RTL 4 zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelle-
tje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 RTL 4 avondnieuws.
19.50 RTL 4 weer.
20.00 Goede tijden, slechte tij-
den, dramaserie.
20.30 Spijkerhoek, dramaserie.
21.05 Cobra, Am. speelfilm.
22.35 Met hart en ziel. Serie
programma's over psychiatri-
sche en psychologische onder-
werpen.
23.30 RTL 4 laatste nieuws.
23.45 Dodelijke jacht, Fr. film.
01.00 M.A.S.H. serie
01.25 The Oprah Winfrey show.
02.10 RTL 4 Text.

Duitsland 1
17.35 Simon & Simon, serie.
18.35 Frikadelle - Tagliatelle.
Afl.: Polio und Amore (1920).
19.05 Verstehen Sie Spass?
Gaste: Gundula Petrovska.
19.30 Landesprogramme.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1
20.59 Tagesthemen-Telegramm
21.00 Monitor, actueel magazi-
ne.
21.45 Miami Vice, misdaadse-
rie.
22.30 Tagesthemen, actualitei-
ten.
23.00 Hundert Meisterwerke,
23.10 Was würde Jesus dazu
sagen?
00.55 Tagesschau.
01.00-01.05 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken.

Duitsland 2
17.45 Ein Fait für Zwei, mis-
daadserie.
19.00 Heute.
19.20 Diese Drombuschs, serie.
21.00 Auslandsjournal, buiten-
land-correspondenten doen ver-
slag.
21.45 Heute-journal.
22.15 Montagskino im ZDF: Ex-
plodierende. Traume. Canadese
speelfilm.
23.45 Filmforum: Dennis
Hopper.
00.30 Heute.

tv toelichting
Nieuwslijn zendt een
reportage uit over de
amfetamineproduktie in
Polen. Terwijl in het
land zelf het aantal
drugsverslaafden
schrikbarend groeit,
wordt de drug ook in
grote hoeveelheden
naar het Westen geëx-
porteerd (Nederland 2,
20.50 uur).
Hier en nu zendt een
reportage uit over de
trauma's die een groot
aantal Britse soldaten
heeft opgelopen in de
Golfoorlog. Verder aan-
dacht voor een van de
grootste ergernissen in
Nederland: diefstal van
fietsen (Nederland 1,
21.29 uur).
Studio Sportjournaal
besteedt de hele week
aandacht aan de Open
Australische tennis-
kampioenschappen.
Vanavond de eerste
beelden. Verder beelden
van de tweede dag van
World Cup schaatsen in
Davos (Nederland 3,
22.15 uur).
NOS-Laat besteedt
aandacht aan de Antil-
lenconferentie die van-
daag zijn beslissing be-
leeft. In de uitzending
een reportage over de
eilanden Saba en Cura-
cao (Nederland 3, 22.30
uur).

Duitsland 3
NDR
18.00 Sesamstrasse.
18.30 N 3 - HalbSieben.
19.00 DAS! - Das AbendStudio,
regionaal magazine.
20.00 Tagesschau.
20.15 Markt im Dritten, econo-
misch magazine. .

21.00 Detektiv Puntacavallo:
Bis zur drittenRunde, film.
22.25 Heimgesucht - heimge-
funden: Jüdische Lebensformen.
23.25 Profile.
00.10 Laatste nieuws.

WDR
18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Babar, tekenfilmserie.
18.30 Lindenstrasse, serie.
18.57 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde, regio-
naal magazine.
19.45 Raamprogramma's van
de regionale studio's.
20.00 Landesspiegel: Martin
Niemöller, portret.
20.30 Auslandsreporter.
21.00 Psst..., raadspel met Ha-
rald Schmidt.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor im Kreuzverhör.
22.30 Paul Strand, Photograph,
Can. documentaire.
23.50 Satirefest, Michael Quast
en gasten.
00.20 Laatste nieuws.

België 1
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak, animatieserie
18.05 Plons, Plons en de mist.
18.10 Bassie en Adriaan en de
verdwenen kroon, jeugdserie.
18.35 Top Score, spelprogram-
ma.
19.03 Buren, Austr. serie.
19.25 Paardenkoersen, mede-
delingen en programma-over-
zicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Zeg 'ns AAA, comedyse-
rie.
20.30 Tien voor taal, taalstrijd
tussen Vlaamse en Nederlandse
museumdirecteuren.
21.10 Tanamera, serie.
22.00 Op de koop toe, consu-
mentenmagazine.
22.30 Vandaag/Sport.
22.55 Programma van de So-
cialistische Omroep.
23.30-23.35 Coda

België 2
18.55 Nieuws.
19.00 Pippi Langkous, jeugdse-
rie.
19.30 Het Capitool, serie.
19.53 Benny Hill, humor.
20.00 Programma van de
Katholieke Televisie- en Radio-
Omroep.
21.00 ABC-AUTO, serie over de
prehistorie van de auto.
21.30 Journaal/Sport. Aansl.:
Baraka-uitslagen.
22.00-23.40 Klein Duiveltje. It.
speelfilm.

BBC 1
18.00 Newsround. jeugd)Our-
naal.
18.10 The Blue Peter, kinder-
magazine.
18.35 Neighbours, serie.
19.00 Nieuws en weer.
19.30 Regionaal nieuws.
20.00 Wogan, talkshow.
20.30 Some mothers do 'ave
'em, comedyserie.
21.00 May to december, come-
dyserie.
21.30 Wildlife on one.
22.00 Nieuws en weer.
22.30 Panorama, reportage.
23.10 Cagney and Lacey, serie.
00.00 Gardens by design, serie.
00.30 Skillshop.
01.00-01.05 Weerbericht.

BBC 2
18.00 Behind the headlines, ac-
tueel praatprogramma.
18.30 Film 92 with Barry Nor-
man, filmmagazine
19.00 A question of sport, sport-
quiz.
19.30 Great sporting moments.
19.40 The fresh prince of Bel
Air, serie.
20.05 Open to question, jonge-
renprogramma
20.40 Voices from the past
21.10 Horizon, serie.
22.00 Goodbye cruel world.
23.00 The Pallbearers' revue,
one-man show.

23.30 Newsnight.
00.15 The late show, kunst- en
mediamagazine.
00.55 Behind the headlines.
01.25-01.35 Weerbericht.

CNN
17.30 CrierandCo.
20.00 World business tonight.
21.00 The international hour.
23.00 World business tonight
23.30 Showbiz today.
00.00 The world today.
01.00 Moneyline.
01.30 Crossfire. 4
02.00 Prime news.
03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

SportNet
18.00 Basketbal: halve finale.
19.00 Skiën: Pro skiën, reu-
zenslalom.
19.30 Voetbal: African nations
cup.
22.30 Spaans voetbal.
23.00 Voetbal: African nations
cup.
00.00 Rugby A' X 111: Avignon-
Albi.
01.00 Basketbal: finale.

Eurosport
18.00 Boksen.
19.00 Eurofun.
19.30 Boksen.
21.00 Rallysport: Parijs-Kaap-
stad.
21.30 Eurosport nieuws.
22.00 Eurogoals, voetbalmaga-
zine.
23.00 Kickboksen.
00.00 Rallysport: Parijs-Kaap-
stad.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

Super Channel
18.00 Wyatt Earp, westernserie.
18.30 I spy, detectiveserie.
19.30 Inside edition, actueel
magazine.
20.00 Prime sport, met kickbok-
sen
21.00 Survival, natuurdocumen-
taire.
21.30 People in trouble, serie.
22.00 BBC world news.
22.30 Supersports news.
22.45 USA Market wrap up, fi-
nancieel nieuws.
23.00 The Monday movie.
00.50 Music news.
01.00 Blue night, gevarieerd
magazine.
01.30 Supershop
02.00 The mix all night.

NEDERLAND 3
NOS:
18.00 Journaal
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal.
18.40 Het klokhuis.
TELEAC:
19.00 Russisch, taal en volk.
19.49 Qa va, voorlichtingsprogramma.
NOS:
20.00 Journaal.

RVU:
28.25 Verbazing, een pleidooi voor de fanta-
sie.

De Belg Gilbert Dejonghe verzamelt
alles wat met de oorlg te maken
heeft. Van bommen tot stukken jas
van soldaten. En het liefst heeft hij
dat bloed, modder, zweet en tranen
er nog aan kleven. Hij noemt zijn
verzamelwoede 'battlefield archeo-
logy'. Bram Vermeulen zocht hem
op

20.35 The end, tv-film uit 1987 van David
Wainwright. Met: Peter Copley, Helen Fitzge-
rald e.a.
HV:
21.00 Yoy: Skinheads, reportage.
TELEAC:
21.25 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart,
afl. 1.
NOS:
22.00 Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS-laat, achtergrondinformatie
TELEAC:
23.00 Britse en Amerikaanse literatuur, afl.7.
NOS:
23.30-23.35 Nieuws voor doven en slechtho-
renden.

FILMS OPTV
Waardering:

eindredactie:
Rob de Kam

* Cobra. Harde actie
van George P. Cosmatos
uit 1986 met Sylvester
Stallone en Brigitte
Nielsen. (RTL4, 21.05
uur)
* La chimavano Bull-
dozer. Bud Spencer in
een van de talloze films
waarin hij voornamelijk
zijn boomdikke armen
laat wapperen. Michel
Lupo regisseerde in
1979. (RTL+, 21.15
uur)
** II piccolo diavolo.
Italiaanse komedie van
en met Roberto Benigni.
Duivel blijkt ongevoelig
voor uitdrijving. Met
Walter Matthau, John
Lurie en Stefania
Sandrelli. (BRT 2, 22.00
uur)
*** Out of the Blue.
Sfeervolle en mooi geac-
teerde Canadese film

op het puntje van de stoel
lekker blijven zitten
als er niks anders is
gewoon niet kijken

uit 1979 van en met
Dennis Hopper. Dochter
probeert gezin bij elkaar
te houden, maar pa is
aan de drank en ma aan
de drugs. Dat leidt tot
een explosieve ontkno-
ping. (Dld 2, 22.15 uur)
MORGEN
** Cosi come sei.
Brits/Italiaanse co-pro-
duktie uit 1978 van Al-
berto Lattuada met
Marcello Mastroianni
als oude man die een
nacht doorbrengt met
een meisje (Nastassia
Kinski) dat letterlijk
zijn dochter zou kunnen
zijn. (RTL4, 12.30uur)
*** They won't belie-
ve me. Robert Young in
de knoei na liefdesaffai-
re in film van Irving
Pichel uit 1947. Ook
met Susan Hayward.
(BBC 1, 15.15 uur)

RTL+
18.00 Dallas, serie.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team, serie.
20.15 Mord ist ihr Hobby, serie.
21.15 Sie nannten ihn Mücke,
Duits-Italiaanse speelfilm.
23.05 10 vor 11, cultureel ma-
gazine.
23.35 Mannermagazine M.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam, serie.
01.00 Australian open '92, ten
niskampioenschappen.

MTV
18.00 MTV Prime.
19.00 Yo! Raps today.
19.30 Dial MTV.
20.00 Ray Cokes.
22.00 Greatest hits.
23.00 Report.
23.15 Atthemovies.
23.30 News at night.
23.45 3 from 1.
00.00 Rock block.
01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos

TV5
17.55 Bienvenue en France.
18.10 Le jeu des dictionnaires,
spelprogramma.
18.30 Nieuws.
18.50 Weerbericht, Affiches en
Clin d'oeil.
19.00 Carré vert, natuurmagazi-
ne.
19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Enjeux/le point, actueel
magazine.
21.00 Nieuws en Europees
weerbericht.
21.30 Tous è la une, amuse-
mentsprogramma.
23.00 Nieuws.
23.20-01.15 Ciel mon mardi,
amusementsprogramma.

RAI-Uno
18.00 Tgl-ttash.
18.05 Occhio al biglietto.
18.15 Italiachiamo
18.50 II mondo di quark.
19.40 Almanacco del giomo do-
po.
19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale.
20.40 Un cane sciolto 3.
22.20 Alfred Hitchcock presen-
ta.
22.45 Tgl - Linea notte
23.00 Emporion.
23.14 Fantasy party.
00.00 Tgl notte - Che tempo fa.
00.30 Oggi al parlamento.
00.40 Appuntamento al cinema.
00.50 Mezzanotte e dintorni.

Hans Born presenteert 'Boek in Waterland'

'Wij willen overbrengen
dat lezen lekker is'

Van onze RTV-redactie
>T ezen is lekker en je steekt er nog wat van op ook'. Onder dat simpele motto gaat vanaf
-Li vanavond (Nederland 1, 22.41 uur) bij de NCRV het nieuwe literaire programma 'Boek

in Waterland' van start, gepresenteerd door Hans Born. Van het tweewekelijkse programma zijn
voorlopig zes afleveringen gepland, maar "als alles meezit, keren we komend najaar weer op het
scherm terug met een nieuwe reeks", aldus Born. De gewezen popjournalist en reclameman werd
via een screentest uit twintig kandidaten gekozen om de presentatie van 'Boek in Waterland' te
gaan verzorgen.
Born heeft het uiteindelijke re-
sultaat van zijn literaire inspan-
ningen voor de camera nog niet
mogen aanschouwen, maar het
zweet breekt hem lichtelijk uit
als hij eraan denkt. "Het was
voor mij in het begin vreselijk
angstaanjagend. Goed, je bent
natuurlijk nooit echt tevreden
over jezelf, maar het presenteren
viel wel tegen. Het moet nog wel
groeien, maar ik merkte toch dui-
delijk dat een interview voor de
camera afnemen heel iets anders
is dan een interview dat je daar-
na eens rustig kunt uittikken."

'Boek in Waterland' richt zich
op een breed kijkerspubliek "al
zullen óok Van Dis-fans plezier
aan het programma kunnen bele-
ven". Born ziet zichzelf als een
uitstekend voorbeeld van een po-
tentiële kijker. "Ik ben een lees-
gek, iemand die alles leest dat los
en vast zit: tijdschriften, kranten,
tot zelfs de bijsluiter van een
doosje medicijnen en de verpak-
king van een pak toiletpapier.
Helaas heb ik het daarmee, naast
mijn gewone werkzaamheden,

De programmamakers schu-
wen het 'intellectuele sfeertje' dat
sommige boekenprogramma's uit-
stralen, al vonden ze het, na
enkele afleveringen stopgezette
KRO-programma 'Ik heb al een
boek', te 'populistisch'. "In dat
programma kwamen ook kook-
boeken en boeken over tuinieren
aan bod," vertelt Born. "Wij be-
perken ons tot echte de litera-
tuur. En bij voorkeur de Neder-
landse, zoals de titel al zegt. Ik
hou de gesprekken als een leek
die tracht uit te vinden wat er op
dit moment voor leuks of span-
nends in de boekhandel ligt, niet
als schrijver, uitgever of boek-
handelaar."

Het programma is opgebouwd
aan de hand van vaste items als
'een kijkje in de boekenkast van
een bekende Nederlander', repor-
tages, muzikale intermezzo's en
een gedetineerde die zijn of haar
favoriete gedicht voorleest. "Dit
omdat uit onderzoeken blijkt dat
een gevangenisbibliotheek aan-
merkelijk méér poëzie uitleent
dan een gewone bibliotheek. Boe-
ken van Toon Hermans, maar
ook Slauerhoff of Achterberg. En
vreemd genoeg blijkt: hoe zwaar-
der gestraft, hoe zwaarder de
poëzie die mensen lezen."

soms zó druk dat ik niet meer toe
kom aan het lezen van een boek.
Je zou haast vergeten hoe leuk
het is. 'Boek in Waterland' wil
lezers zoals ik weer op het goede
spoor zetten: laten zien dat lezen
gewoon lekker is, en spannend.
Een hobby waar je jezelftijd voor
moet gunnen,"

■ Hans Born: "Ik hou de gesprek-
ken als een leek die tracht uit te
vinden wat er op dit moment voor
leuks of spannends in de boekhan-
del ligt."

Nieuwe opname toont
overgevende Bush
Van onze RTV-redactie

Het Amerikaanse tv-station
ABC heeft zaterdag een vide-

oband uitgezonden waarop presi-
dent George Bush tijdens het
Japanse staatsdiner over premier
Kiichi Miyazawa overgeeft.

Woendag zag de hele wereld
hoe Bush op de grond lag na een
aanval van buikgriep. De nieuwe
band toont wat daaraan vooraf-
ging; Bush die onderuitgaat en
begint over te geven over Miyaza-
wa, terwijl Barbara Bush aange-
sneld komt en met een servet het
gezicht van haar man schoon-
maakt. Beide opnamen zouden
zijn gemaakt door een onbeman-
de camera, die was aangezet in
afwachting van de toespraken
van Bush en Miyazawa.

De Japanse staatsomroep
NHK, die als enige met een tele-
visieploeg tot het banket was toe-
gelaten, is dit op een reprimande
komen te staan. Volgens een af-
spraak met de Japanse regering
mocht NHK alleen de toespraken
en de toast die daarop zou volgen
verslaan. NHK krijgt dan ook in
de toekomst geen toestemming
meer om rechtstreekse filmbeel-
den vanuit de ambtswoning van
de Japanse premier te verslaan.
Een woordvoerder van de pre-
mier noemde het uitzenden van
de beelden "onbeleefd". NHK zegt
geen klacht te hebben ontvangen
van de Amerikaanse regering.

TV morgen
Nederland 1
NOS 10.00 Journaal. EO 10.05 Vrouw zijn.
10.55 TV-Fruitmand. 11.15-11.35 Een wereld
van verschil. NOS 13.00-13.12 Nieuws voor
doven en slechthorenden. 16.00 Journaal.
EO 16.08 Het kleine huis op de prairie, 17.00
Ik ben Benjamin Ben.

Nederland 2
~

NOS 13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden. VARA 17.05 Bobobos.
17.32 De grote meneer Kaktus show.

Nederland 3
NOS 08.55-09.00 en 13.00-13.12 Nieuws
voor doven en slechthorenden. ROF
14.00-14.10 Skoalle-tv: De bisteboat. TE-
LEAC 16.25 Japan na 1945. 17.25 Pronto.
NOS 17.55 Nieuws voor doven en slechtho-
renden.

RTL4
06.55 RTL 4 nieuws. 07.00 Cartoon. 07.25
Nieuws 07.30 Cartoon. 08.00 Nieuws. 08.05
The bold & the beautiful. 08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. 09.05 Nieuws. 09.10 Love
boat. 10.00 Goede tijden, slechte tijden.
10.30 As the world turns. 11.15 De 64.000
gulden vraag. 11.40 Een eigen huis, een plek
onder de zon. 12.05 RTL 4 text. 12.30 Stay
the way you are. 14.15 The Oprah Winfrey
show. 15.05 Sons and daughters. 15.35 The
bold & the beautiful. 16.00 Telekids. 16.30
Happy days. 17.00 5 uur show.

Duitsland 1
09.00 Tagesschau. 09.03 Dynasty. 09.45
Dayan Qigong - Chinesische Atemtechnik
und Gymnastik. 10.00 Tagesschau. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 Gesundheit. 11.00
Tagesschau 11.03 Diese Drombuschs.
12.45 Umschau. 12.55 Persoverzicht. 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tagesschau.
14.02 Zapp Zarapp. 14.30 Es war einmal ...

Amerika. 15.00 Tagesschau. 15.03 Alles
Banane. 15.30 Starke Stücke 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Mutter & Sohn. 16.30 Vale
Tudo - Um jeden Preis. 17.00 Punkt 5 -

Landerreport 17.17 Tagesschau. 17.25 Be-
richte vom Tage

Duitsland 2
09.00 Tagesschau. 09.03 Dynasty. 09.45
Dayan Qigong - Chinesische Atemtechnik
und Gymnastik. 10.00 Tagesschau. 10.03
Auslandsjournaal. 10.45 Gesundheit 11.00
Tagesschau. 11.03 Diese Drombuschs.
12.45 Umschau. 12.55 Persoverzicht. 13.00
Tagesschau. 13.05 Mittagsmagazin. 13.45
Die Ewoks. 14.10 Trilogie der vergangenen
Traume. 14.40 Ganz persönlich: Erich Loest
- zurück in Leipzig. 15.10 Die Pyramide.
16.00 Heute. 16.03 Neue Abenteuer mit
Black Beauty. 16.25 Logo. 16.35 Die Railers.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute. 17.15 Lan-
derjournal.

'Duitsland 3 NDR
09.00 Wie Juden leben. 09.30 Follow me.
09.45 Bremer Gesundheitswerkstatt. 10.00
Die ersten 363 Tage im seelischen Leben

Kindes. 10.30 Berliner Abendschau.
11.00 Hamburger Journal. 11.20 Schleswig-
Holstein Magazin. 11.40 Hallo Niedersach-
sen. 12.00 Nordmagazin. 12.20-12.45 Buten
& Binnen. 15.45 Monitor. 16.30 Ach so! -

Naturund Technik. 17.00 Follow me. 17.15
Masstab Mensch - Computer am Arbeits-
platz. 17.45 Besser leben: Ernahrung und
Einkauf.
Duitsland 3 WDR
08.55 Seniorengymnastik. 09.10-11.40
Schooltelevisie. 11.50 Das Recht zu lieben.
12.15 Monitor. 13.00 Monitor im Kreuzverhör.
13.45 Six-Teen 14.15 Aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.30 Landesspiegel: Martin
Niemöller - ein Leben im Widerspruch. 16.00
Aktuell. 16.05 Wie das Leben so spielt...
16.30 Art Couture in Castrop-Rauxel. 17.00
Die Geschichte des Streichtrio's. 17.30 Tele-
kolleg.
België 1
14.30-15.30 Schooltelevisie 15.45 brosse
Freiheit nr. 7. 17.30 The bold and the
beautiful.
BBC 1
07.30 Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays,
the playground stop. 11.25 Pmgu. 11.35 No
kidding. 12.00 Nieuws. 12.05 Wildlife gems.
12.30 People today. 13.20 Pebble Mill. 13.55
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 Going for

gold. 15.15 They won't believe me. 16.50
Joshua Jones. 17.00 The new Yogi Bear
Show. 17.10 Night birds on Nantucket. 17.25
Fantastic max. 17.35 Ipso facto.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westminster
09.30 Antiques at home. 10.00 Schooltelevi-
sie. 11.00 Over the moon. 11.15 Schooltele-
visie. 11.40 Let's see. 12.00 Schooltelevisie.
13.55 A way with numbers. 14.20 PC Pinker-
ton. 14.25 Fireman sam. 14.35 Bunyip. 14.40
Outlook. 15.00 Nieuws/You and me. 15.15 In
tho garden. 15.30 See Hear! 16.00 Nieuws/
Wsstminster live. 16.50 Nieuws. 17.00
Catchword. 17.30 A little piece of England.

RTL+
06.00 Früh-Magazin. 06.05 GeldMarkt. 06.30
Guten Morgen Deutschland. 08.30 Aktuell.
08.35 Sledge Hammer. 09.00 Australian
Open '92. 12.55 Aktuell. 13.00 My two dads.
13.30 Santa Barbara/Aktuell. 14.20 The gui-
ding light/Aktuell. 15.05 Dallas/Aktuell. 15.55
Chips. 16.45 Riskantl/Aktuell. 17.10 Der
Preis ist heiss. 17.45 Durchgedreht. 17.55
Aktuell.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mornmg.
13.30 Business day. 15.00 Larry King. 16.00
World day.

KinderNet
07.00 Snorkels. 07.30 Alfred J. Kwak. 08.00
Blokkendoos. 08.30 Bromtol. 09.00 Het wilde
dierenrijk. 09.30-10.00 Geschiedenis van de
luchtvaart.

SportNet
08.00 Eurobics. 08.30 Rugby. 09.30 IJshock-
ey, weekoverzicht. 10.30 Eurobics. 11.00
Voetbal. 12.00 Basketbal. 13.30 Basketbal,
weekoverzicht. 14.00 Powersports internatio-
nal 15.00 Eurobics 15.30 Voetbal. 16.30
Boksen. 17.30 Watersport.

Eurosport
09.00 Road to Albertville. 09.30 Skiën. 11.00
Eurofun 11.30 Basketball. 13.00 Eurogoals.
14.00 Rallysport. 14.30 Skièn. 16.00 Rode-
len. 17.00 Skispringen.

Super Channel
06.30 USA market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30 Nevis
07.35 News focus. 08.30 Spiegel tv. 09.00
The mix. 09.30 Super shop. 10.00 Victory
10.30 The mix 11.50 Music news. 12.00
Super shop. 12.30 Hang loose. 13.00 Japar
business today. 13.30 Survival 14.00 A
mixed up. 14.50 Music news. 15.00 Wanted
16.00 On theair. 17.50 Music news.
MTV .

07.00 Awake on the wildside. 10.00 Pad
King. 13.00 Simone. 16.00 Greatest hits
17.00 Report. 17.15 At the movies. 17.30
News at night. 17.45 3 from 1.

TVS
07.00 Nieuws. 07.40 Bienvenue en France
08.00 Clin d'oeil. 08.05 Canadees nieuws
08.20 Affiche en nieuws. 08.30 Selecta
One world channel. 08.55 Eurojoumal. 09.55
Caractères. 11.10 Alice. 11.50-11.55 Nieuws
16.05 Nieuws. 16.15 Enjeux/le point. 17.15
Magazine culinaire. 17.40 Kim et Clip en
Casimir.

Kermisbazen boos
over Petit Populair
Van onze RTV-redactie

De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) wil
Veronica voor de rechter slepen als deze omroep niet onmiddel-
lijk besluit tot het schrappen van het programma 'De Neder-

landse Kermispornoshow: Petit Populair'. Een jurist onderzoekt
momenteel hoe de kansen van de bond liggen. Veronica is vooralsnog
niet onder de indruk en zendt de tweede aflevering vanavond
(Nederland 2, 23.40 uur) gewoon uit.

De BOVAK, waar ruim 900 van de bijna 1200 kermisexploitanten
in Nederland zijn aangesloten, is woedend over de vierdelige reeks
satirische pornoprogramma's van Tosca Niterink en Arjen Ederveen,
voorheen beter bekend als Theo & Thea. De show, een komische
parodie op de sex-industrie, speelt zich af op de kermis. Het is een
registratie van een theaterprogramma waarmee het duo twee seizoe-
nen lang door het land trok. Volgens de kermisbazen denkt het
publiek bij het zien van het programma dat zich op Nederlandse
kermissen vaker zulke 'onsmakelijke' taferelen afspelen. "Gewone
mensen hebben echt niet door dat het programma satirisch bedoeld is.
Die Veronica-programma's halen het hele kermisbedrijf door het slijk,"
zo meent BOVAK-voorzitter B. Donks. Al eerder dit jaar schreef de
bond een brief aan Veronica met het verzoek om het programma aan
te passen, maar de omroep weigerde dit. 'Vanuit het publiek krijgen
we, sinds het programma op tv is, constant verbaasde of boze reacties
als 'we wisten niet dat zoiets bestond op de kermis'. Dat gaat ons toch
echt te ver. Onze jurist bekijkt nu wat ons te doen staat. Ze hadden
deze serie maar op de Wallen op moeten nemen."

Veronica gaat, ondanks de protesten, door met de programma-reeks
aldus een woordvoerster van de omroep. "Als concessie zal de
omroepster bij de komende afleveringen, vooraf in duidelijke bewoor-
dingen uitleggen dat Petit Populair puur satire is."

In Beeld

door Philip Brouwer

Zelfbevlekking
De televisie werpt zich steeds

nadrukkelijker op als werkgele-
genheidsproject voor uitgerangeer-
de Nederlandse zangeressen. Na
Patty Brard (doet iets met bana-
nen), Ria Valk (zegt zo nu en dan
AAA), Angela Groothuizen (ex-Dol-
ly Dot) en Sjoukje Smit (voorheen
Maggie MacNeal) krijgt sinds jaar
en dag Sandra Reemer van RTL4
de kans zendtijd te vullen. Of we
daar blij mee moeten zijn is de
vraag. Nadat Sandra vele jaren
geleden brak met Andrès wilde het
met haar zangcarrière niet meer 20
vlotten en langzaam maar zeker
raakte de zangeres in de vergetel-
heid. ledereen had daar vrede
mee, behalve Jos Brink, die Ree-
mer vroeg hem te assisteren in
een show die zo weinig indruk op
mij maakte dat ik de naam al ben
vergeten.

De programmaleiding van RTL 4
achtte Reemer na een tussen-
sprong met 'Showmasters' weer
goed genoeg om een eigen pro-
gramma te presenteren, dat luistert
naar de pretentieuze naam 'De
Zaterdagavond Show'. Het moet
gezegd dat de presentatie Reemer
niet echt slecht af ging maar het
programma stelt verder weinig
voor. Zo hoorden we veel Neder-
landstalige muziek waaronder voor
de tweede achtereenvolgende
week een nummer van de groep
van radiomaker Ferry de Groot 'De
Groothandel en co'. "We hebben
zoveel leuke reacties gehad op het
optreden van deze groep vorige
week, dat we ze nog een keer
hebben uitgenodigd," verdoezelde
Reemer de teiten. Want ik geloof
er geen moer van dat u als kijkers
massaal in de pen bent geklom-
men met het verzoek deze onbe-
duidende groep nog eens te laten
opdraven. Veeleer vermoed ik eni-
ge commerciële belangen.

Het volgende onderwerp was
een kijkje op de set van een
- volgens Reemer - hèèèèle popu-
,laire serie. "Het bleek om 'Spijker-
hoek' te gaan dat - 0 toeval - wordt
uitgezonden door RTL4. Vielen de
kijkcijfers van de eerste aflevering
een beetje tegen wellicht? Pure
zelfbevlekking, als u het mij vraagt.
En iedereen met een beetje Calvi-
nistische achtergrond weet dat je
daarvan behoorlijk veel last van je
ruggemerg kunt krijgen. Als u me-
dewerkers van RTL 4 dus straks
krom ziet lopen weet u alvast dat
dat niet het gevolg is van een
overdosis schouderklopjes.

Meest kwalijke van het program-
ma vind ik nog wel dat het gossip-
blad Story bij de samenstelling een
dikke vinger in de pap heeft. Het
programma bevat zelfs een heus
roddeljournaal, dat onder andere
het verontrustende nieuws bracht
dat Rita Corita (bekend van 'Bakje
koffie' en vooral haar omvang) een
punt zet achter haar zangloop-
boan. Als die nu maar geen eigen
tv-show krijgt.

Radio Regionaal
Radio Noord (FM 97.5)
18.00-19.00 Breuker Dagprogramma dinsd>9
7.00 Aktual. 8.00 Aktual. land. omroep. 8.30 Rei
nws. 8.45 Werk aan de Winkel. 9.00 NedertandstaW
muz. 10.00 Muziek in Bedrijf. 11.00 Van 11 lot '2
12 00 Aktual. 13.00 Aktual land omroep. 1330
Altijd wat anders. 14.00 Noorderlicht. 16.00 üjn >

17.00 Aktual 17.15 Nws.overz. 17.30-18.00 Van
Proat komt Proat.
Radio Drenthe (FM 90.8) ,

Dagprogramma dinsdag: 7.00 Goedemorgen. 8*
Nat en internat, nws. 8.30 Ook Goedemorgen. 9ft
Een uur lang Nederlandstalige muziek. 10 00 SO1';

ven voor bedreven 11.00 Vijf maal éen. 12*
Middagmagaziin. 16.00-18.00 De Etherbrink.
Radio Friesland (FM 88.6 - kan. 5)
17.32-19.00 'De Marzje' (reportaazjes). Dagp*'
gramma dinsdag: Om 10.03 en 11.03 Reg. nip"»
anp 7.05-8.00 Aktual. waarberiocht Pyt
ni|s-oers|oCh, aginda en muzyk. 8 30 Aktual.
benocht. studiogast, aginda en muzyk. 9 00-10»
Fryske Skoalleradio: 'De Bisteboat': Retteketeltt;
liskefet (gr. 3/4); Muzikale foarming (gr 5/61 "

Service-progr.: konsumint. 12.03-1300 Middetsc''
gramma mei aktual., kommentaar Jelma Knol
berjocht Pyt Paulusma, nijs- en krante-oere)®
fakatures. aginda en muzyk. 17.03 Aktual.. waart*
locht Pyl Paulusma, niis-oersioch en
17.32-19.00 Radio 18. lonqereinprogr.
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Rottenberg: 'Rood spreekt niemand meer aan'
Van onze verslaggever
Dick van Bolhuis

EMMEN — Felix Rottenberg
was er op gebrand Emmen te
bezoeken. Bijna nergens anders
in Nederland verloor de PvdA
procentueel gezien zoveel leden
na de perikelen met de wao.
Rottenberg noemt de besluit-
vorming hierover 'de meest slor-
dige uit de geschiedenis van de
PvdA'. Nu hij samen met Ruud
Vreeman in de race is voor het
partijvoorzitterschap, is voor Rot-
tenberg de kruistocht begonnen.
Onverbloemd opent hij de aanval
op verstarde organisatiestructu-
ren. Het partij-establishment kan
zijn borst nat maken.

In café Kroeze in Emmen zag
Rottenberg gisteren met eigen
ogen de afscheidcadeau's die
bestuursleden van de Emmense
afdeling van de PvdA in ont-
vangst namen voor bewezen dien-
sten. Naast hen waren er nog 70
anderen in Emmen die hadden

bedankt voor het lidmaatschap
van de PvdA nadat het partijcon-
gres Kok steunde inzake de wao.
Het had niet veel gescheeld of ook
de afmeldingskaart van Rotten-
berg was bij het partijsecreta-
riaat in de bus gevallen. Zover
kwam het niet. "Omdat ik niet tot
radicaal links behoor, D66 gebak-
ken lucht is en de standpunten
van Groen Links rigide zijn," zei
Rottenberg. v

Ondanks zijn bedenkingen te-
gen de partij-organisatie is de
kandidaat opvolger van Marian-

< ne Sint van plan de PvdA nieuw
leven in te blazen. En daarbij
neemt hij geen blad voor de
mond. "We moeten de partij open-
breken. Als je alleen al kijkt naar
het soort zaaltjes waarin ik de
afgelopen periode ben ontvangen.
Bouwketen met tl-verlichting,
waarin wasteilen met bietensala-
de staan. Ik kan me goed voor-
stellen dat iemand van 23 jaar

het wel uit zijn hoofd laat zich
aan te sluiten bij de PvdA."

De zaal in café Kroeze kon er
volgens de provocerende Rotten-
berg nog mee door. "Al moeten
die vlaggen de volgende keer ab-
soluut van de muur. Dat is iets
uit de jaren dertig. En ook de
kleur rood. Die spreekt toch nie-
mand meer aan. Als je iemand
dat vraagt, krijg je als antwoord
dat paars ook een mooie kleur is."

Rottenberg wil de politiek weer
bij de mensen brengen en anders-
om. Communicatie is daarbij een
sleutelwoord. Rottenberg vindt
bovendien dat niet per definitie
de platgetreden paden binnen de
partij-organisatie moeten worden
bewandeld. "Er wordt veel te veel
vergaderd. Steek je energie toch
ergens anders in."

De partijtop is volgens de aan-
stormende hervormer onvoldoen-
de op de hoogte van wat er bij de
achterban leeft. Dit bleek volgens
hem nog eens toen in Emmen
voorbeelden werden aangedragen
van de gevolgen van de nieuwe
normen voor kwijtschelding van
gemeentelijke lasten. Strakker
afbakenen van de gemeentelijke
normen leverde de betrokkene
een extra kostenpost op van bijna
300 gulden. De reinigingskosten,
die hem eerder door de gemeente
werden kwijtgescholden, moest
hij vanwege de aangescherpte
richtlijnen plotseling wel betalen.
Dat over deze kwestie tal van
brieven binnenkwamen had voor
de PvdA het sein moeten zijn
voor een informatiecampagne.
"Breng de mensen op de hoogte.
Ook al heb je een slechte bood-
schap. Wees in ieder geval duide-
lijk." En vooy de betrokkenen:
"Zorg dat je intelligent weerwerk
geeft. Onderschat de invloed niet
die een gesprek met de staatsse-
cretaris heeft."

Rottenberg weet zich bij zijn
kandidatuur en die van Vreeman
in ieder geval verzekerd van de
steun van het bestuur van de
afdeling Emmen. Voorzitter Nico
Broekema maakte dit bestuurs-
standpunt -dat nog door de leden
moet worden goedgekeurd- tij-
dens de vergadering bekend.

■ Felix Rottenberg (links), kandidaat voor het landelijke voorzitterschap
van de PvdA, voorzitter Nico Broekema van de PvdA-afdeling Emmen
(midden) en het scheidende bestuurslid Freke Klein Nulent tijdens de
nieuwjaarsvergadering van de sociaal-democraten in Emmen.

Foto: Jan Anninga

Bezorgers blijken erg kwetsbaar

Pizzakoeriers worden
steeds vaker beroofd

Van onze verslaggever
Gert Brouwer

GRONINGEN — Dieven heb-
ben in Groningen een nieuw doel-
wit gevonden: pizzabezorgers. De
snelle koeriers van bezorg-
restaurants blijken erg kwets-
baar. De afgelopen .weken werden
herhaaldelijk pizzabezorgers be-
roofd van hun dagopbrengst. De
tactiek is eenvoudig. Telefonisch
wordt een bestelling opgegeven
voor een pizza en vervolgens
wordt de prooi opgewacht. Het
risico is voor de criminelen mini-
maal. Pizzabezorgers zijn makke-
lijker te bestelen dan de tot dus-
ver populaire benzinestations en
geldlopers, die zich goed be-
schermd hebben tegen dieven. De
eigenaren van bezorgrestaurants
zoeken zich suf naar een moge-
lijkheid om ook hun risico's te
verkleinen.

Vorige week werd bij de Gro-
ninger politié opnieuw aangifte
gedaan van een beroving van een
pizzakoerier. De bezorger had
juist een bestelling afgeleverd en
reed óp zijn scooter terug richting
restaurant. Tot er plotseling een
meisje voor hem op het fietsped
sprong en hem tot stoppen maan-
de. Voor de koerier het wist, was
hij vervolgens omsingeld door en-
kele jongens die uit de bosjes
sprongen. De koerier kreeg een
mes op de keel gedrukt en zijn
geldbuidel werd hem van het lijf
gerukt.

Eigenaar J.E. Chaambi van
pizzarestaurant Casa Nostra aan
de Oostersingel in Groningen
kijkt niet op van het voorval. "We
krijgen bijna dagelijks valse tele-
foontjes binnen. Drie weken gele-
den zijn wij ook beroofd. Er werd
een bestelling gedaan voor een
adres in Beijum. Toen onze koe-
rier daar arriveerde bleek het om
een lege woning te gaan. Hij
heeft nog aangebeld, maar er
werd niet opengedaan. Op het
moment dat hij weg wilde gaan,
Sprong er opeens iemand tevoor-
schijn die hem met een mes be-
dreigde. Hij moest het tot dan
verdiende geld afgeven. Zeshon-
derd gulden," zegt Chaambi met
spijt. "Later hebben ze het nog
een keer geprobeerd op hetzelfde
adres. Maar daar trappen we

natuurlijk niet weer in."
Chaambi heeft na de beroving

onmiddellijk zijn systeem veran-
derd. Telefoontjes worden sinds-
dien gecontroleerd door terug te
bellen. De koeriers mogen in het
vervolg maximaal 60 gulden bij
zich dragen. "Dat bedrag is niet
aantrekkelijk voor overvallers,"
hoopt de pizzabakker. De maatre-
gelen helpen overigens niet altijd.
Casa Nostra mist inmiddels ook
een bromscooter. Die werd gesto-
len in de wijk Vinkhuizen toen
een koerier een bestelling aflever-
de. "Hij moest naar een van de
bovenste etages. Toen hij terug
kwam was zijn scooter verdwe-
nen.

De koeriers van Pizza Thuis
aan de Nieuwe Ebbingestraat
mogen ook niet langer met volle
geldbuidels rondrijden. Maximaal
mogen ze van hun baas nog 100
gulden op zak hebben. "Wij heb-
ben gelukkig nog geen problemen
gehad," zegt een woordvoerder
van het bedrijf. Wel krijgt ook dit
bedrijf regelmatig valse telefoni-
sche bestellingen binnen.

Eigenaar C.F. Wie van Chinees
restaurant De Blauwe Lotus zegt
dat zijn maaltijdkoeriers steeds
vaker worden lastig gevallen of
zelfs bedreigd door klanten die
weigeren te betalen. Ook hij heeft
inmiddels een beroving achter de
rug. Wie zou graag zien dat de
politie extra aandacht aan de

"koeriersdiensten besteedt. "Het
wordt steeds erger," zegt hij. "De
afgelopen weken zijn mijn koe-
riers al drie tot vier keer bedreigd
door een klant." Het gevolg is
volgens Wie dat sommige van zijn
bezorgers niet meer met maaltij-
den op pad durven en ontslag
nemen.

■ Pizzakoeriers lopen tijdens hun eenzame bezorgwerk steeds meer kans op een confrontatie met op hun geld
beluste criminelen. Foto: Jan Willem van Vliet/EFG

Garnalenvisser op
toeristenvangst
Van onze verslaggever Eddy Schaank

USQUERT/EEMSHAVEN - Garnalenvisser Derk Meijer uit
Usquert gaat zijn vizier richten op de toeristen in Noord-Gro-
ningen. Vanaf het voorjaar stelt hij zijn Eurokotter, de Marle-
na (UQ 18), beschikbaar voor groepen dagjesmensen, scholen,
bedrijven en verenigingen. De mensen die met hem mee varen
kunnen van dichtbij meemaken hoe de garnalen uit de Wad-
denzee worden gevist en op het dek worden gesorteerd,
gespoeld en vervolgens gekookt.

Meijer hoopt met zijn publieks-
vaarten de slappe tijd in de gar-
nalenvisserij (vooral in de maand
juli) enigszins op te vangen. Als
er veel belangstelling voor zijn
initiatief bestaat, overweegt de
Usquerder visser zich volledig op
de publieksvaarten te richten.

provincie en de havenmeester
van Lauwersoog. "Ik kan mijn
klanten toch moeilijk eerst over
vijf andere boten laten lopen,"
vindt Meijer.

Het idee om groepen mensen
aan boord te nemen en kennis te
laten maken met de garnalenvis-
serij is niet nieuw. De Texeler
visser Hutjes onderneemt al lan-
ger dergelijke tochten. Met zoveel
succes, dat hij inmiddels een gro-
tere boot, met plaats voor 200
mensen, heeft aangeschaft. Derk
Meijer kocht de oude boot van
Hutjes, die is goedgekeurd voor
130 personen. De vaarten zullen
voorlopig vooral in de weekeinden
plaatsvinden vanuit de haven
van Lauwersoog en enkele keer
vanuit het vissershaventje van
Noordpolderzijl.

De garnalenvisser hoopt op een
vaste ligplaats in de haven van
Lauwersoog. Tot nu toe heeft hij
naar eigen zeggen nog niet veel
medewerking gekregen van de
bevoegde instanties. Meijer ving
bot bij de gemeente De Marne, de

De Marlena maakte zaterdag
haar 'maidentrip' met Meijer aan
het roer en een groep genodigden
aan boord. Voor deze ene keer
begon de tocht in de Eemshaven.
De garnalenkotter van broer
Chris Meijer (de UQ 16) voer met
de Marlena op, om een fotograaf
de gelegenheid te geven plaatjes
te schieten voor een promotiefol-
der.

De Marlena voer vlak voor de
kust. Al na korte tijd gooide me-
dewerker Thomas Brontsema het
net uit. Na het binnen halen
werd de vangst gesorteerd en in
een kokende ketel water ge-
schept. De waterdamp zorgde
door in koude weer voor een
spookachtige mist op het achter-
dek. De garnalen worden twee
keer aan de kook gebracht en
daarna afgespoeld. Ter afsluiting
werd eert grote korf met garna-
len, zoals iedereen ze het beste
kent, ter consumptie voorgezet.
Verser kun je ze nergens eten.

Fiscus zet
verkoop van
inventaris
Jarino door
Van een onzer verslaggevers

RODEN - De verkoop van de
roerende goederen van het in
nood verkerende bedrijf Jarino
BV in Roden is vanmorgen vol-
gens plan begonnen. De verkoop
gebeurde op last van de belas-
tingdienst in Emmen, die nog
geld te goed heeft van het bedrijf.
Onder de hamer kwam de inven-
taris van Jarino, waaronder het
machinepark.

Van de Rhee Beheer BV, de
huidige eigenaresse van Jarino,
heeft vorige week tevergeefs ge-
probeerd de verkoping niet door
te laten gaan. Directeur R. van de
Rhee blies een door hemzelf tegen
de fiscus aangespannen kort ge-
ding af. Hij zag het nut er niet
meer van in omdat zijn financiers
inmiddels hadden afgehaakt. Van
de Rhee, die vorige week nog
verklaarde dat de gedwongen
verkoop van zijn inventaris het
definitieve einde yan Jarino zou
inluiden, reageerde vanmorgen
lakoniek op de ontwikkelingen.
"Ik heb de hoop toch nog niet
opgegeven. De machines die on-
der de hamer komen, zijn sterk
verouderd. We hadden zelf al het
plan om ze te verkopen. Je zou
dus kunnen zeggen dat we dank
zij de fiscus nu van onze oude
rommel afkomen," aldus direc-
teur Van de Rhee.

Hij wil met Jarino in sterk
afgeslankte vorm een nieuwe
start maken, waarbij hij nog voor
25 mensen werk heeft. Die her-
start had er al moeten zijn. "Door
de handelingen van de belasting-
dienst zijn we op achterstand
geraakt, maar als ik een paar
weken de tijd krijg, kunnen we
alsnog beginnen," zegt hij.

Van de Rhee benadrukt dat de
verkoop van de roerende goede-
ren nog geen faillissement is. Wel
is het faillissement van Jarino
aangevraagd en wel door de vak-
bonden, die zeggen dat het ont-
slagen personeel nog geld van de
onderneming moet hebben. Van
de Rhee heeft daarop surséance
van betaling aangevraagd. Mor-
gen wordt daarover een beslis-
sing genomen. "In tegenstelling
tot de verkoop van ons verouder-
de materiaal is dat wèl een cru-
ciaal moment," zegt de directeur,
die er overigens op rekent dat de
surséance wordt toegewezen,
waarna er een bewindvoerder
kan worden aangesteld.

Groninger havo-scholier:

Spieken met een
Brainbox is echt
niet zo eenvoudig
Van onze verslaggever
Henk Kuipers

GRONINGEN — De 15-jarige
Michiel Damhof uit Hoogkerk is
een van de tienduizenden Neder-
landse jongeren met een zogehe-
ten Brainbox. Dat is een soort
zakcomputertje waarmee je niet
alleen eenvoudige rekensomme-
tjes kunt maken, maar waarin je
ook een beperkte hoeveelheid
tekst kimt opslaan. De Brainbox,
nauwelijks groter en dikker dan
een giro- of bankpasje, heeft
Michiel Damhof van de Postbank
gekregen toen hij er een rekening
opende.

Enkele dagen geleden was de
Brainbox (hersendoosje, vrij ver-
taald) plotseling landelijk in het
nieuws. In Twente - en wellicht
elders in het land - zou de Brain-
box regelmatig worden gebruikt
als elektronisch hulpmiddel bij
het aloude spieken, een onuit-
roeibare bezigheid die van vader
op zoon en van moeder op doch-
ter overgaat. Er werd al gespro-
ken van een rage en er was een
rector die klaagde over het
oneigenlijke gebruik van het ap-
paraatje.

Volgens Michiel Damhof, leer-
ling 4 Havo van het Kamerlingh
Onnes College in de Groninger
wijk Selwerd, zijn er wel meer
jongens en meisjes op school, die
zo'n Brainbox hebben, maar voor
zover hij weet wordt er niet mee
gespiekt. Zelf, zegt Michiel met
een goudeerlijke oogopslag, zou
hij er ook niet over piekeren om
de Brainbox stiekem te gebrui-
ken bij een proefwerk. Hij beves-
tigt dat de Brainbox inderdaad
een hulpmiddel zou kunnen zijn
bij het spieken, maar - afgezien
van de morele kanten van het
spieken - is het helemaal niet zo
gemakkelijk om de Brainbox in
een stille klas discreet te bedie-
nen. Het ding piept een beetje als
je de gewenste tekst opvraagt, de
toetsjes zijn uitermate klein en
het spieken gaat bovendien erg

langzaam omdat er maar acht of
negen lettertekens gelijktijdig,
spaties meegerekend, op het klei-
ne beeldschermpje verschijnen,
zegtMichiel Damhof.

De Brainbox kan in zijn mini-
geheugen totaal 128 tekens op-
slaan. Wie dat wil - en dat schijnt
men in Twente inderdaad te wil-
len - kan niet alleen ingewikkel-
de, moeilijk te onthouden formu-
les aan het apparaatje toever-
trouwen, ook vervoegingen van
onregelmatige werkwoorden of
lastige jaartallen zou je in de
Brainbox kunnen opslaan. Zodra
de leraar de indruk krijgt dat er
gespiekt wordt, kun je de gege-
vens met één druk op de knop
van het scherm laten verdwijnen.
Wie extra slim is, heeft de 'verbo-
den' gegevens afgeschermd met
een geheime code van drie cijfers.
Voor Michiel Damhof gaat dit
allemaal veel te ver. Hij gebruikt
de Brainbox alleen als elektro-
nisch wekkeralarm en hij over-
weegt er telefoonnummers in te
bewaren.

De vraag of de Brainbox in de
klas wordt toegelaten, is niet met
een simpel ja of nee te beant-
woorden, zo blijkt uit een kleine
discussie tussen leraren in de
conciërgeloge van het Kamer-
lingh Onnes College. Niet-gepro-
grammeerde rekenmachientjes
zijn toegestaan, maar wie kan
nou zien of de Brainbox is gepro-
grammeerd met spiekgegevens?
De conrector wijst op een andere
spiekmogelijkheid die op scholen
kennelijk algemeen bekend is,
maar daarbuiten minder: de
walkman. Wat is er nou gemak-
kelijker dan alles wat je zou
moeten weten - maar tijdens een
proefwerk bent vergeten - in te
spreken op een cassettebandje
met zogenaamd de nieuwste hou-
semuziek of rap? Leraren schij-
nen het van geval tot geval, van
situatie tot situatie en van leer-
ling tot leerling te beoordelen.

■ Michiel Damhof met de omstreden Brairibox: "Moeilijk discreet te
bedienen in een stille klas." Foto: Jan Willem van Vliet/EFG
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Lezers
In deze rubriek kunnen lezers hun
mening geven. Anonieme brieven
verdwijnen ongelezen in de prul-
lenmand. De brieven moeten vol-
ledige naam en adres bevatten.
Het maximum aantal woorden is
in principe 150.

'ISLAM'
'TTet commentaar in het NvhN
-Livan 4/1 op de verkiezings-

winst van het fundamentalisti-
sche Islamitische Bevrijdings-
front (FIS) in Algerije, lijkt relati-
verend, maar komt enigszins
naïef over. De commentator ziet
niet direct reden tot zorg voor
Europa (commentaar 2). De
maandag erop in deze krant een
kort bericht over het feit dat Irak
en Algerije een nucleaire as wil-
len vormen. Exact een jaar na de
Golfoorlog hebben we toch wel
enige voorstelling van wat er uit
die hoek te verwachten valt. Eu-

ropa zal beslist niet buiten schot
blijven, hoewel Israël natuurlijk
de meeste reden heeft om tot het
uiterste alert te zijn. Het om-
vangrijke Iraanse atoomprogram-
ma in combinatie met vroegere
uitlatingen van de Iraanse presi-
dent Rasanjani over de heilige
oorlog (Jihad) tegen Israël, geven
weinig reden tot optimisme. Het
is echter aan Israël toevertrouwd
deze ontwikkelingen nauwlettend
te volgen. Of de wereld daar
begrip voor zal hebben is een
andere vraag. Kortom weinig re-
den tot relativeren, getuige ook
recente artikelen hierover in het
NvhN (8-3-'9O en 19-7-'91."
Hoogeveen, J. SPAANS

President Cossiga
liep in '48 met
mitrailleur rond

Van onze correspondent
Eelco van derLinden

De president van Italië ver-
blijft in het buitenland en
de ervaring leert dat hij

dan de meest bijzondere verkla-
ringen aflegt. Vanuit Chicago
laat hij het thuisfront weten dat
hij in 1948, toen 18-jarige chris-
tendemocraat, gewapend met *

een mitrailleur en bommen de
eerste na-oorlogse verkiezingen
afwachtte.

"Overal in het land werden leden
van de christendemocratische
partij (DC) door de carabinieri
(militaire politie) bewapend en
getraind om een eventuele com-
munistische staatsgreep te kun-
nen pareren", zei Cossiga dit
weekeindt. Volgens de president
was de angst groot dat de PCI bij
verlies van de verkiezingen (wat
overigens gebeurde) 'over zou
gaan tot geweld.
Cossiga's laatste onthulling is in
Italië als een bom ingeslagen. De
hoofdredacteur van de toonana-
gevende krant La Repubblica,
Eugenio Scalfari, schrijft in een
commentaar dat als Cossiga's uit-
spraken waar zijn, de na-oorlogse
geschiedenis met geheel andere
ogen moet worden bekeken.
Scalfari is perplex dat militairen
de DC bewapenden en vraagt
zich af of het hier niet gaat om de
geboorte van een organisatie die
in het begin van de jaren '50
werd omgevormd tot Gladio, de
anti-communistische organisatie
van de NAVO. Gladio wordt er-
van verdacht betrokken te zijn
geweest bij een poging tot een
staatsgreep "in 1964 en de serie
rechts-terroristische aanslagen
die in de jaren '70 tot doel hadden
het land uit zijn evenwicht te
brengen.
Cossiga zei gisteren, vreemd ge-
noeg, dat zijn uitlatingen moeten
worden gezien als een verdedi-
ging van de christendemocrati-
sche partij. Volgens de president
moeten zijn voormalige partijge-
noten (Cossiga heeft met de DC
gebroken) eerlijk bekennen wat
er in het verleden is gebeurd.
"Ze hoeven zich daar helemaal
niet voor te schamen", zei Cossi-
ga. "Ik vind het echter onzin,
zoals nu gebeurt, dat alles wat er
in die turbulente jaren heeft
plaatsgevonden, wordt afgewen-
teld op mijn schouders". Cossiga
wil kortom niet meer de schuld
van alles krijgen en nodigt de
christendemocratische politici,
premier Andreotti voorop, uit
kleur te bekennen en de myste-
rieuze sluiers die het verleden
omge ven, weg te nemen.

Midas Kokanje
door Gerrit Jan Zwier

Gisteren zond de Vpro de
eerste aflevering van een
nieuwe serie

kinderprogramma's uit. Midas
Dekkers speelt daarin de rol van
alternatieve biologieleraar. De
kranten, die aandacht aan
"Pootjes" besteedden, citeerden uit
het persbericht verschillende
pittige uitspraken van de
presentator. Nu staat bekkers al
jarenlang bekend als een kritische
geest, die zelden of nooit een blach
voor zijn mond neemt. Zo is hij ook
altijd al geweest. Ik ken hem uit de
tijd dat we in Amsterdam biologie
studeerden. Na twee jaar
verdween ik uit de hoofdstad, maar
hij is altijd ijverig blijven
doorstuderen. Bij het college
Kaswandelen was het de
bedoeling dat je alle onderdelen
van een plant hun Latijnse naam
gaf. Midas protesteerde elke keer
weer: waarom moest er steeds
potjeslatijn gesproken worden als
we het over een gewone
meeldraad of stamper hadden? Bij
het practicum anatomie weigerde
hij de naar formaldehyde (sterk
water) stinkende kadavers van
haaien en honden aan te raken; hij
eiste van de assistenten dat ze
plastic handschoenen ter
beschikking stelden.
Van natuur- en dierenbeschermers
had hij evenmin een hoge pet op.

Wat kon het ons nou schelen dat
de Argentijnse pampahaas en het
Kongolese dwerghert met
uitsterven werden bedreigd? De
dinosaurus en de reuzenalk waren
hen voorgegaan, en daar zat toch
ook niemand mee. Bovendien
bleven er nog genoeg dieren over.
In een gewone boerensloot
krioelde het van leven! Geen
wonder dat hij zich later zou
ontwikkelen tot een horzel in de
pels van de Groenen.
Hij nam destijds ook al een loopje
met iedereen die ervan droomde
om naar verre oorden te gaan.
Waarom moest je zo nodig naar
Kenia of de Galapagoseilanden als
je de natuur wilde bestuderen?
Wrik een stoeptegel los en je kunt
meteen aan de slag! Loop naar de
groenteboer en kijk eens met het
oog van een natuurvorser naar
bloemkolen en rode bieten! Ga bij
de slager langs en merk het
verschil op tussen een sukadelap
en een contrafilet! Waarom waren
vogelaars altijd op zoek naar
schuwe en zeldzame vogels? Hij
vond het belachelijk om naar
Spitsbergen te reizen, om daar een

glimp van de ivoormeeuw op te
vangen. Richt je verrekijker toch op
de zwermen spreeuwen in de stad!
Nee, een romanticus kun je Midas
niet noemen. Hij vond Artis al
exotisch genoeg. Was het niet
prachtig dat je op dat kleine plekje
grond een aardig overzicht had
van de hele fauna? Dankzij Artis
hoefde je niet meer naar
Groenland, Afrika of Borneo om er
respectievelijk de ijsbeer, de okapi
of de orang oetan te zien. Een
bioloog was in zijn ogen geen
avonturier, die met een hondeslee
over de ijskap trok of die in een
kano de Kongo afzakte. Zijn
redenatie deed me altijd denken
aan die van mijn moeder, die niet
begreep waarom mensen altijd zo
nodig hun vakantie over de grens
moesten doorbrengen, terwijl ze
hun eigen land nauwelijks kenden.
Als kennissen vertelden dat ze
naar Griekenland op vakantie
zouden gaan, dan vroegte prompt
of het mooie Gaasterland soms
niet goed genoeg was. Werd
Finland of Oostenrijk genoemd,
dan reageerde zij met Vlieland of
Oisterwijk.

Onder biologen heb je, net zoals
onder vogels, nestvlieders en
nestblijvers. Midas is een
nestblijver. Als hij vroeger in
Sesamstraat zijn gezicht liet zien,
dan tilde hij altijd een stoeptegel op
om de kinderen op de zich
weghaastende pissebedden en
duizendpoten te wijzen. Of hij stak
een schop in het gazon en toonde
zijn publiek even later een worm of
een engerling. Op de achterkant
van zijn beestenboekjes staat hij
altijd met zijn poes afgebeeld.
Daarom heeft het mij altijd
verbaasd waarom hij vaak zo
minachtend over huisdieren
schrijft. Een cavia vergelijkt hij
bijvoorbeeld met een "zwaar
geamputeerde, waarvan alleen het
hoofd over is, die op een onderstel
van veel te kleine pootjes wordt
rondgereden." Over de poedel laat
hij zich nog veel negatiever uit.

Waartoe zijn deze levende
theemutsen op aarde?, zo vraagt
hij zich af. "Wat is de zin van deze
wandelende pruik, dit levende
bijzettafeltje, ook leverbaar als
mini-set?" Hoewel poedels in
biologische zin tot het dierenrijk
moeten worden gerekend, horen
ze in sociologische zin thuis "in de
categorie bonbondozen, Sisi
keizerin en moeder en roze
vitrage."
Ik denk toch dat hij in zijn hart
meer bewondering heeft voor de
tijger en de wolf. Als ze maar
achter tralies zitten.

CHADLI BENJEDID:
Van een echte partijman tot
pro-democratisch staatshoofd

Van onze correspondent
Ruud de Wit

Helemaal onverwacht
kwam het aftreden van
de Algerijnse president

Chadli Benjedid niet. Al maan-
den lang had het oppositionele
Islamitisch Reddings Front
(FIS) zijn aftreden gëeist. Voor
het FIS, maar ook voor andere
oppositieleiders als de socialist
Hocine Ait Ahmed en Ahmed

Ben Bella, de legendarische eer-
ste president van Algerije na de
bloedig bevochten onafhanke-
lijkheid van Frankrijk in 1962,
was en bleef hij de belangrijkste
vertegenwoordiger van het Na-
tionale Bevrijdings Front (FL-
N). En dit FLN had toch dertig
jaar lang Algerije met harde
hand geregeerd en het land in
een diep dal van armoede en
interne tegenstellingen gestort.

Chadli Benjedid noemde zijn
aftreden zaterdagavond op de
televisie een 'beslissing in het
belang van het land'. "Om het
evenwicht opnieuw te herstel-
len en erger te voorkomen wil
ik geen obstakel zijn in het
streven naar eenheid", aldus de
62-jarige Benjedid. Om zijn pre-
sidentschap, dat dertien jaar
duurde, nog wat meer onder uit
te halen, voegde hij er aan toe:
"Toen president Houari Boume-
diene in 1978 stierf, voelde ik er
al weinig voor om hem op te
volgen. Maar het was de grond-
wet die het me verplichtte, om-
dat de secretaris-generaal van
het FLN nu eenmaal automa-
tisch daarvoor in aanmerking
kwam".

Chadli Benjedid werd gebo-
ren op 14 april 1929 in het
dorpje Sebaa in het oosten van
Algerije uit een arme boerenfa-
milie. Zoals zovele Algerijnse
jongeren na de Tweede Wereld-
oorlog was hij actief in de strijd
tegen de koloniale overheersing
van Frankijk. In 1960 kreeg hij
de leiding over het dertiende
bataljon van het nationale be-

vrijdingsleger, dat langs de
grens met Tunesië opereerde.

Voortgekomen uit de harde
kern van het bevrijdingsleger
was hij een van de vertrou-

wensmannen van kolonel Houa-
ri Boumediene en hij koos dan
ook ook diens kant, toen deze in
1966 de eerste president van
het onafhankelijke Algerije, Ah-

med Ben Bella, afzette. Als
dank hiervoor mocht hij toetre-
den tot de Revolutionaire Raad
van het FLN en op 1 januari
1979 werd hij na de dood van
Boumediene unaniem door deze
raad tot secretaris- generaal
van het FLN -en dus ook tot
derde president van Algerije-
gekozen.

Dat hij geen meeloper wilde
zijn, bewees hij al op het eerste
FLN-congres na de dood van
Boumediene. Hij bekritiseeerde
de economische fouten van zijn
voorganger en verklaarde zich
voorstander van een discussie
binnen de partij over agrarische
en industriele hervormingen. In
1984 werd hij per referendum
met overgrote meerderheid her-
kozen als president en in 1988
was dat opnieuw het geval.

Doorslaggevend voor zijn her-
vormingsstreven was de volks-
opstand van oktober 1988, die
aan vele honderden personen
het leven kostte en duidelijk
maakte dat het Arabisch mar-
xistisch-leninisme van het FLN
op een fiasco was uitgelopen.
Benjedid zond de regering naar
huis, maakte een voorzichtige
liberalisering van de economie
mogelijk en kondigde een ver-
der democratiseringsproces
aan. In juni 1990 leidde dat tot
de eerste vrije en algemene lo-
kale verkiezingen in een van de
Noordafrikaanse Magreb-lan-
den.

Ongelukkigerwijs voor Ben-
jedid verliep dit proces parallel
met de opkomst van het isla-
mistisch fundamentalisme, dié
democratische verkiezingen
slechts wil gebruiken om aan de
macht te komen, maar er niets
voor voelt om de eenmaal ver-
kregen macht voor iets anders
te gebruiken dan voor de vesti-
ging van een islamistische
staat. En die democratische pa-
radox, waarmee Algerije de af-
gelopen anderhalf in toenemen-
de mate te maken kreeg, heeft
bij Benjedid ongetwijfeld de
doorslag gegeven om ontslag te
nemen.

■De afgetreden Algerijnse president Chadli Benjedid bij het
uitbrengen van zijn stem in de eerste verkiezingsronde.

Foto: Archief NvhN

Gregor Gysi ontkent
zijn Stasi-verleden

Van onze correspondent
Hans Hoogendijk

Gregor Gysi, advocaat en
voorzitter van de Duitse

communistische PDS, vroeger
SED, wordt ervan verdacht on-
der de schuilnaam "notaris" in-
formeel medewerker van de
vroegere Oostduitse staatsvei-
ligheidsdienst te zijn geweest.
Hij zou cliënten aan de Stasi
hebben verraden.

Dat meldt het weekblad Der
Spiegel vandaag. Gysi ontkent
alle beschuldigingen en wil dat
Joachim Gauck, de regeringsge-
volftiachtigde voor de Stasi-dos-
siers, opheldering verschaft. Di-
recteur Geiger van het Gauck-
bureau deelde gisteren mee dat
er in het schuilnamenregister
geen Stasi-agent met de naam
"notaris" voorkomt die de strij-
ders van burgerrechten Barbel
Bohley en Gerd Poppe zou heb-
ben bespioneerd.
Poppe, nu parlementariër voor
Bondgenootschap 90/Groenen,
waarschuwde ook voor een te
snelle veroordeling van Gysi.
Hij bevestigde dat er in zijn
dossiers notities staan over ge-

sprekken met Gysi. Maar totale
duidelijkheid over de rol van
Gysi zal pas deze week ver-
schaft kunnen worden, zei Pop-
pe. Hij meldde verder dat een
vroegere Stasi-officier bereid is
zijn kennis prijs te geven aan
het Gauck-bureau. Het gaat
daarbij om de begeleidingsoffi-
cier van de "notaris". Volgens
der Spiegel heeft hij in een
beëdigde verklaring gezegd dat
Gysi geen informele medewer-
ker van het ministerie voor
staatsveiligheid was.
Spiegel-tv uitte gisteravond
zware beschuldigingen aan het
adres van de ex-burgemeester
van Dresden, Wolfgang Bergho-
fer. Berghofer, die op dit mo-
ment terecht staat wegens ver-
valsing van de stembusuitslag
bij de laatste gemeenteraads-
verkiezingen in de DDR, zou
vanaf 1987 medewerker van de
Stasi zijn , geweest. Berghofer

heeft, volgens Spiegel tv," onder
meer een oppositionele groep
verraden.
Na de eerste ervaringen met
het openstellen van de Stasi-ar-
chieven bepleitte de laatste
DDR-minister van Binnenland-
se Zaken Diestel een beperking
van de mogelijkheid voor inza-
ge. Veel details in deze "gevaar-
lijke" dossiers zijn onjuist en
niemand kan de waarheid nog
achterhalen, betoogde Diestel.
De vroegere Oostduitse minis-
ter van defensie en Stasi-slacht-
offer Rainer Eppelmann sprak
daarentegen van een "verant-
woorde omgang" met de dos-
siers.
Bijna 14 dagen nadat de archie-
ven toegankelijk zijn gemaakt
voor mensen die de dupe zijn
geworden van de Stasi-praktij-
ken, heeft zich al een groot
aandeel tragedies afgespeeld.
De Stasi zou hebben geprobeerd

met medicamenten de huidige
minister van Binnenlandse Za-
ken van Saksen, Eggert, fysiek
en geestelijk kapot te maken.
Vervolgden ontdekten dat ze
door hun eigen partner verra-
den zijn. Een vrouw schoot haar
man dood, omdat hij haar twin-
tig jaar had bespioneerd. Een
jongen gaf zijn ouders aan, om-
dat zij hem aan de Stasi hadden
verraden toen hij een vluchtpo-
ging voorbereidde.

■ GYSI
...verraden

Commentaar
Kruitvat Algerije
Het plotselinge aftreden

van de Algerijnse presi-
dent Chadli Benjedid, de

aanwijzing van de voorzitter
van de Constitutionele Raad
Benhabyles tot interim-presi-
dent, de overname van de
macht door die raad, het annu-
leren van de verkiezingen en
de ordebewaking door het leger
hebben Algerije in een crisis
gestort. Er hoeft maar heel wei-
nig te gebeuren om een burger-
oorlog te doen losbarsten.

Aanleiding: de grote overwin-
ning vorige maand (188 van de
430 zetels in de Nationale As-
semblee) van het Fundamenta-
listisch Islamitisch Reddings-
front (FIS) tijdens de eerste
ronde van de parlementsverkie-
zingen en de dreiging dat deze
partij tijdens de tweede ronde,
die donderdag zou worden ge-
houden, de absolute meerder-
heid behaalt. Dat zou het FIS in
staat stellen Algerije om te vor-
men tot een islamitische staat
met de fundamentalistische uit-
leg van de Koran als Grondwet,
kortom tot afschaffing van de
democratie.

De oorzaak ligt dieper. Het'
Nationale Bevrijdingsfront FNL
regeert Algerije sinds de onaf-
hankelijkheid in 1962 onafge-
broken met een éénpartijsys-
tepm Dat leidde er toe dat een

minderheid van de bevolking
een bevoorrechte positie in-
nam. Dat al deels in de Franse
tijd verwesterde bevolkingsdeei
in de grote steden (en in Frank-
rijk) vervreemdde steeds meer
van de plattelandsbevolking en
van de groeiende stadsbevol-
king, die in welvaart achterble-
ven. Zo ontstond (ook hier) een
vruchtbare voedingsbodem
voor het islamistisch fundamen-
talisme.

Na de "broodonlusten" van
1988 besloot president Ben-
jedid tot democratisering. Te
laat, zoals uit de eerste vrije
(lokale) verkiezingen in 1990
en vorige maand bij de eerste
ronde van de parlementsverkie-
zingen bleek: de FLN werd
weggevaagd.

De paradox is nu een
machtsgreep om het prille de-
mocratiseringsproces te red-
den, niet ten onrechte door het
FIS uitgelegd als de poging van
een minderheid de westerse
levensstijl te behouden.

Het maakt van Algerije een
kruitvat. Ook als binnen 45 da-
gen een nieuwe president
wordt gekozen (zoals de
Grondwet voorschrijft) en zelfs
als het FIS dan alsnog aan de
macht komt, blijft het gevaar
van een burgeroorlog groot.

Omstreden Italiaanse
zakenman Parretti
weer op vrij voeten

Van onze correspondent
Eelco van der Linden

De Italiaanse zakenman
Giancarlo Parretti, de dag
na Kerstmis gearresteerd

op een Romeins vliegveld, is weer
op vrije voeten. Het hof van justi-
tie van de Siciliaanse stad Sira-

cusa heeft Parretti's advocaten
gelijk gegeven en verklaard dat
er geen bewijzen zijn voor de
aanklacht, die bestond uit handel
in bv's, contacten met de mafia
en belastingontduiking voor een
bedrag van 225 miljoen gulden.
De enige aan Parretti opgelegde
beperking is dat hij geen bestuur-
lijke functies in Italiaanse bedrij-
ven mag bekleden. De omstreden
zakenman staat het vrij om Italië
te verlaten. Bij zijn vertrek uit de
Siciliaanse gevangenis verklaar-
de Parretti - elf kilo lichter van-
wege een op oudjaar begonnen
hongerstaking - nog steeds hoop
te hebben eigenaar te worden van
het Amerikaanse filmconcern Me-
tro Goldwyn Mayer.

De kansen hierop lijken echter
minimaal. Op 31 december had
Parretti in Amerika zijn krediet-
waardigheid moeten aantonen.
Eerder was hij op initiatief van
de Franse bank Crédit Lyonnais,
die Parretti 1,6 miljard gulden
leende voor zijn 'overval', uit het
bestuur van MGM gezet wegens
wanbeheer en het niet nakomen
van financiële verplichtingen.
Amerikaanse rechters bevestig-
den kort na Parretti's arrestatie,
dat Crédit Lyonnais juist had
gehandeld.
Hiermee was de Amerikaanse
droom van Parretti definitief ten
einde, hoewel de zakenman vol-
houdt dat hij nog steeds kan
rekenen op de steun van finan-
ciers voor de koop van MGM.
Parretti vertelde tijdens zijn ar-
restatie dat hij op weg was naar
Egypte, waar een mysterieuze fi-
nancier hem niet minder dan
anderhalf miljard gulden zou
hebben geleend. Hij heeft ver-
klaard binnenkort een persconfe-
rentie in Rome te geven tijdens
welke hij zijn plannen zal ontvou-
wen.
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Vredesbesprekingen Midden-Oosten weer voortgezet
Van onze redactie buitenland

WASHINGTON/JERUZA-
LEM — De vredesbesprekingen
over het Midden-Oosten zullen
naar verwachting vandaag wor-
den hervat. De onderhandelaars
zullen echter tijdens deze nieuwe
gespreksronde onder tijdsdruk
staan. De Israëlische premier,
Yitzhak Shamir zei gisteren dat
de delegatie van Israël woensdag
of donderdag weer uit Washing-
ton zal vertrekken.

Arabische en Israëlische func-
tionarissen zeiden dat de derde
bilaterale gespreksronde tussen
Israël en de delegaties van Syrië
en Libanon en de Jordaans-Pales-
tijnse afvaardiging vandaag zul-
len beginnen, zes dagen na de
beoogde hervatting van het over-
leg.

De Arabische onderhandelaars
schortten hun vertrek naar de
Amerikaanse hoofdstad op uit
protest tegen het Israëlische be-

sluit 12 Palestijnen uit de bezette
gebieden te deporteren. Pas na
een scherpe veroordeling van de
Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties van het Israëlische voor-
nemen besloten zij naar Was-
hington te vertrekken.

Het Israëlische hooggerechts-
hof besloot gisteren dat het leger
de hoorzittingen, waar de Pales-
tijnen hun uitzettingen kunnen
aanvechten, niet achter gesloten
deuren mag houden. De hoorzit-

tingen worden vandaag hervat,
Als de Israëli's vertrekken op

het aangekondigde tijdstip is er
maar weinig tijd om het belang-
rijke procedureprobleem rond de
Jordaans-Palestijnse delegatie op
te lossen. Tijdens de vorige ge-
spreksronde in december blok-
keerde dit vraagstuk iedere voor-
uitgang. Israël weigerde met de
Palestijnen en Jordaniërs die een
gezamenlijke delegatie vormen,
afzonderlijk over procedures te

onderhandelen,
De Israëlische minister van

Buitenlandse Zaken, David Levy,
zei gisteren voor de radio dat
Israël in Washington zal voorstel-
len de Palestijnen autonomie te
geven zoals was voorzien in de
akkoorden van Camp David. De-
ze Israëlisch-Egyptische akkoor-
den, overeengekomen in 1978 na
bemiddeling van de Verenigde
Staten, voorzien in een beperkte
autonomie voor de door Israël

bezette gebieden.
Levy is inmiddels naar Portu-

gal gereisd, de huidige voorzitter
van de Europese Gemeenschap,
waaraan hy een officieel bezoek
van twee dagen zal brengen. Met
zijn Portugese collega Joao de
Deus Pinheiro zal hij met name
spreken over de rol van de EG bij
de multilaterale vredesbesprekin-
gen over het Midden-Oosten die
op 28 januari in Moskou moeten
beginnen.

D66: 'Voorbereiding gebrekkig'

Verdeeldheid
over bezoek
Lubbers aan
Zuid-Afrika
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG — Binnen de Tweede Kamer is verdeeld-
heid ontstaan over het voorgenomen bezoek van pre-
mier Lubbers aan Zuid-Afrika. PvdA, D66 en Groen
Links zijn van mening dat de minister-president zijn
bezoek moet opschorten als de leiding van het ANC de
tijd nog niet rijp acht om Lubbers in eigen land te woord
te staan. CDA en WD ondersteunen het bezoek, ook al
zou het ANC weigeren de premier te ontvangen.

Lubbers en Van den Broek
willen in februari Zuid-Afrika be-
zoeken. Dat nieuws lekte vorige
week uit. Het ANC is verbolgen
over het voorgenomen bezoek.
Tot nu toe is er geen overleg
tussen Nederland en het ANC
geweest. Volgens ANC-woord-
voerder C. Niehaus moet het be-
zoek worden afgelast. Het zou in
de huidige situatie de indruk
kunnen vestigen dat Nederland
het apartheidsregime onder-
steunt, aldus Niehaus.

Volgens de PvdA en Groen
Links ontvalt de zin van het
bezoek van Lubbers als op topni-
veau niet ook met het ANC ge-
sproken kan worden. D66 wijst
voorts op de gebrekkige voorbe-
reiding en coördinatie van het
bezoek. "De coördinatie is niet
alleen met het ANC, maar ook in
Nederland tussen regering en
parlement en tussen de rege-
ringsfracties onderling ver te zoe-
ken," aldus een woordvoerder van
de democraten. "De situatie
dreigt nu een niveau te krijgen
dat ons allen wel eens in verle-
genheid zou kunnen brengen."

Volgens D66 moet de regering
nu zo snel mogelijk proberen de
schade te herstellen. Voorop staat
dat de premier met zijn bezoek
een goed beeld van de huidige
situatie in Zuid-Afrika moet kun-
nen krijgen. Daar hoort ook het
ANC bij. Als dat niet lukt moet
de datum van het bezoek maar
verschoven worden, aldus de
woordvoerder.

CDA en WD wijzen erop dat
het hier om een tegenbezoek gaat
op uitnodiging van president De
Herk, die evenals voorzitter
Mandela van het ANC, Neder-
land al een keer heeft bezocht.
Beide fracties juichen een ge-
sprek met de ANC-top van harte
toe, maar het ANC is niet de

uitnodigende instantie. Als de or-
ganisatie een gesprek met Lub-
bers zou weigeren is dat hun
eigen verantwoordelijkheid, aldus
de woordvoerders van de beide
fracties. "Het ANC heeft geen
vetorecht," aldus CDA-woord-
voerder Aarts.

De theoloog en oud-secretaris
van de Zuidafrikaanse Raad van
kerken, dr. C. F. Beyers Naudé,
vindt dat de kerken in Nederland
moeten protesteren tegen het be-
zoek van Lubbers aan Zuid-Afri-
ka. Hij zei dit gisteren voor de
IKON-radio.

Joegoslavisch
bestand verstoord

BELGRADO - Het bestand in
de Joegoslavische burgeroorlog is
gisteren verstoord door een con-
frontatie tussen de Kroatische
nationale garde en Servische na-
tionalisten.

Drie Kroaten en twee Serviërs
kwamen om het leven bij het
gevecht in de noordoostelijke
Kroatische regio Baranja, die in
handen is van het Joegoslavische
leger en de nationalisten.

In het noorden van Bosnië-
Hercegovina hebben Kroaten een
strijdmacht van zo'n 1.500 man
gevormd. Vladimir Vukovic, de
bevelhebber van het Joegoslavi-
sche leger in de Bosnische stad
Banja Luka, dreigde tegen de
strijdmacht geweld te gebruiken,
als deze zich niet onder zijn bevel
plaatst.

In de Servische stad Novi Pa-
zar demonstreerden meer dan
tienduizend mensen, voor het me-
rendeel moslims, tegen de bur-
geroorlog.

Deskundige waarschuwt:

Russische kernkoppen
gevaar voor de wereld
Van onze correspondent

LONDEN - De talrijke nucle-
aire kernkoppen van de voormali-
ge Sovjet-Unie die op de lijst
staan voor vernietiging, stapelen
zich in snel tempo op in volstrekt
ongeschikte opslagplaatsen, zo-
dat ze niet alleen een bedreiging
voor het milieu vormen, maar
tevens een doelwit zijn voor terro-
ristische aanvallen.

Dit verklaarde Vitali Sjlykov,
vice-voorzitter van het Defensie-
comité van Rusland, vanmorgen
tegenover het Britse dagblad The
Independent.

Volgens Sjlykov ontbreekt het
geld om het nucleaire wapentuig
te vernietigen. "Het risico dat
radioactief plutonium ontsnapt
wordt steeds groter, omdat de
transport- en opslagmethodes on-
toereikend zijn", aldus Sjlykov,
die de internationale gemeen-
schap oproept om te helpen bij
het zo snel mogelijk ontmantelen
van het nucleaire materieel in de
voormalige Sovjet-Unie.

Sjlylov wijst er verder op dat
het moreel van atoomenergiespe-

cialisten tot het nulpunt is ge-
daald: "Hun economische situatie
is even slecht als die van de rest
van de bevolking. De discipline
lijdt daar aanzienlijk onder en
het risico dat ze binnen afzienba-
re tijd hun land verlaten om
elders te gaan werken is bijzon-
der groot."

Inmiddels hebben Rusland en
Oekraïne zaterdag een akkoord
bereikt over een verdeling van de
Zwarte Zeevloot. Ook spraken
beide landen af de meningsver-
schillen over gevoelige militaire
kwesties die het pas opgerichte
Gemenebest van Onafhankelijke
Staten (GOS) in zijn bestaans-
recht bedreigen op te lossen.

Sergei Sjachrai, de leider van
de Russische delegatie die zater-
dag door president Boris Jeltsin
naar Kiev was gestuurd, ver-
klaarde dat het belangrijkste niet
het bestaan van de meningsver-
schillen is, maar liet feit dat we
ze oplossen door middel van on-
derhandelingen." Een commissie
zal bekijken hoe de verdeling
moet gebeuren.

Zoektocht naar vermiste
meisjes levert niets op
Van onze correspondent

ZUNDERT/WUUSTWE-
ZEL — De massale zoekacties
in het grensgebied ten zuidoosten
van Roosendaal naar de verdwe-
nen Belgische meisjes Inge Breu-
gelmans en Katrien de Cuyper,
hebben zaterdag geen nieuwe
aanknopingspunten opgeleverd.
"De eerste reactie was er eentje
van neerslachtigheid," zegt Louis
Pintjens van het Hulpfonds voor
Ontvoerde en Vermiste Kinde-
ren, die als woordvoerder van de
ouders van de vermiste meisjes
optreedt. "Die mensen hadden
toch gehoopt op nieuws. Nu is
hun de moed verder in de schoe-
nen gezakt."

Aan Nederlandse zijde trokken
zaterdagmorgen honderdvijftig
vrijwilligers het Zundertse bui-
tengebied in om houtwallen, hei-
degebieden en bospercelen te
doorzoeken. Aan het eind van de
dag was er geen enkel tastbaar
resultaat geboekt.

Aan Belgische zijde, in Wuust-

wezel, meldden zich 's ochtends
liefst vierhonderdvijftig vrijwilli-
gers. Honderdvijftig van hen
keerden onverrichter zake huis-
waarts, omdat er maximaal drie-
honderd mensen aan mee kon-
den doen. Ook daar leverde het
speurwerk geen nieuwe aankno-
pingspunten op.

Plaatsvervangend groepscom-
mandant J. Gorissen van de Zun-
dertse rijkspolitie, die zich eerder
nogal kritisch uitliet over de
zoekactie aan Nederlandse zijde,
was aan het eind van de dag
opvallend mild in zijn oordeel.
"Aanvankelijk was ik bang dat
de actie een beetje uit de hand
zou lopen. Maar ik moet zeggen
dat iedereen zeer gedisciplineerd
aan het werk was. Dat is een
compliment waard, met name
ook aan het adres van de organi-
satoren. Het onderzoek is er he-
laas niets mee opgeschoten. De
mensen hebben geen enkel
nieuw aanknopingspunt gevon-
den."

Zijn vrees dat de zoekactie veel
'toerisme' zou aantrekken, is on-
gegrond gebleken. Gorissen wijt
dat aan de kou en de dichte mist.
"We hadden permanent drie au-
to's met politiemensen op de weg,
maar die hoefden niet in te grij-
pen."

Inge Breugelmans (14) uit
Wuustwezel is op oudejaarsdag
verdwenen. Niet ver van haar
ouderlijk huis is haar fiets gevon-
den. De politie vermoedt dat zij
het slachtoffer is geworden van
een misdrijf. Veertien dagen te-
voren verdween Katrien de Cuy-
per (15) uitBrasschaat.

Vorige week hebben de Bel-
gische rijkswacht en militairen
de omgeving van Brasschaat
doorzocht en waren Nederlandse
en Belgische militairen actief op
de Rucphense Heide. Ook wer-
den met een politiehelikopter
vluchten boven het grensgebied
uitgevoerd. Ook die zoekacties
waren vruchteloos. Het onder-
zoek wordt voortgezet.

■ Vrijwilligers doorzoeken de houtwallen in de omgeving van Wuustwezel Foto: GPD

Wapenopslag gevonden in Belfast
Van onze correspondent

LONDEN — Na een week van
bomaanslagen door het verboden
lers Republikeins leger IRA, heeft
de Noordierse politie dit weekeinde
twee opmerkelijke successen ge-
boekt. In twee afzonderlijke opera-
ties werden zaterdag en gisteren
grote hoeveelheden explosief mate-
riaal, kant-en-klare bommen en
ander wapentuig in beslag geno-
men. Beide wapenvondsten wer-
den gedaan in Belfast.

Zaterdag vond de politie 20 kilo
semtex in een rijtjeshuis in West-
Belfast, alsmede een arsenaal van
50 explosieve brandbommen, 28
gewone brandbommen, een koek-
jesblik-bom en een trucbom om
onder een auto te monteren. Twee
mannen werden gearresteerd.

Vooral de vondst van de explo-
sieve brandbommen stemde de po-
litie tot grote tevredenheid. Het
waren deze bommen die in 1979
waren gebruikt bij een aanslag op
een restaurant, die van twaalf
mensen het leven eiste. Dergelijke
brandbommen zijn dodelijk, omdat
na de explosie een soort napalm
over de slachtoffers wordt ge-
sproeid dat de afschuwelijkste
brandwonden veroorzaakt.

Politie en leger konden hun
vreugde over de wapenvondsten
met moeite verbergen. "Het zoeken
naar wapens maakt deel uit van
een campagne tegen de IRA in
West-Belfast", aldus de politie.

Een Noordierse rooms-katholiek
is in Coalisland gedood toen een
bom onder zijn auto ontplofte. De
verantwoordelijkheid voor de aan-
slag is nog niet opgeëist, maar de
politie denkt aan een wraakactie
van protestanten. In Belfast is een
20-jarige man door onbekenden in
beide benen geschoten.

■ De politie toonde een deel van de gevonden wapens.
Foto: EPA

'VS probeerde aan
einde Golfoorlog
Husayn te doden'

WASHINGTON —De Vere-
nigde Staten hebben in de laatste
uren van de Golfoorlog gepro-
beerd de Iraakse president Sad-
dam Husayn te doden. Dat heeft
het Amerikaanse blad Us News
aqd World Report gemeld.

Het blad berichtte dat op 27
februari twee gevechtsbommen-
werpers van het type F-111F
zware precisiebommen gooiden
op een bunker waarin, zo ver-
moedden de Amerikanen, Sad-
dam Husayn zich zou bevinden.
De bunker bevond zich bij een
steunpunt van de Iraakse lucht-
macht, 20 kilometer ten noord-
westen van de hoofdstad Bagh-
dad.

De bommen, per stuk meer dan
twee ton wegend, zouden na het
begin van de Golfoorlog speciaal
ontworpen zijn om de best gecon-
strueerde Iraakse bunkers te la-
ten ontploffen. De VS hebben
altijd ontkend dat ooit een poging
is gedaan om Saddam Husayn uit
de weg te ruimen.

Kamminga pleit
voor handhaven
vut-regeling
Van onze redactie economie

DEN HAAG — KNOV-voor-
zitter Kamminga vindt dat de vut
gehandhaafd moet worden. De
voorzitter van de werkgevers in
het midden- en kleinbedrijf keert
zich hiermee tegen zijn collega's
van NCW en VNO die gepleit
hebben voor afschaffing van de
regeling voor vervroegde uittre-
ding.

Volgens Kamminga is de vut
een aantrekkelijk instrument
voor werkgevers in het midden-
en kleinbedrijf. Hij pleitte voor
een flexibele toepassing ervan,
die per sector en per individu
verschillend kan zijn. In sommige
sectoren, zoals de bouw, zou de
vut-leeftijd omlaag kunnen, aldus
Kamminga zaterdag voor de VA-
RA-radio.

Hij hield ook een pleidooi voor
een soort deeltijd-vut, waarin
werknemers hun werk langzaam
afbouwen. Anderzijds moeten
werknemers die na hun 65e wil-
len doorwerken, daartoe de moge-
lijkheid hebben, aldus Kammin-
ga.

CNV-voorzitter Westerlaken
was blij met de opstelling van
Kamminga. Werkgevers die tij-
dens de komende cao-onderhan-
delingen de vut willen afschaffen,
zullen het CNV op hun weg te-
genkomen, aldus Westerlaken.
Afschaffing van de vut is voor het
CNV onbespreekbaar.

ANWB stopt met
mobiele kantoren
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG —De ANWB
stopt dit jaar met het inzetten
van mobiele kantoren. Ze worden
vervangen door een uitgebreid
netwerk van VW/ANWB-kanto-
ren waarvan er dit jaar zeventien
worden geopend. Hiermee komt
het aantal op 23, naast de 51
zelfstandige ANWB-kantoren.

Vorig jaar reden er nog vijf
mobiele kantoren in Nederland
rond om plaatsen zonder ANWB-
vestiging te bedienen. Voor de
enige twee gemeenten waar de
bussen dit jaar nog op bezoek
komen, Purmerend en Waalwijk,
zal geen nieuwe staanplaatsver-
gunning worden aangevraagd. De
ANWB zal met de plaatselijke
VWs contact opnemen om tot
overeenstemming te komen voor
een gecombineerde VW/ANWB-
vestiging.

Volgens de woordvoerder is de-
ze combinatie tot nu succesvol
gebleken. De ANWB wil onder
meer van de mobiele kantoren af
omdat de voorziening niet pu-
blieksvriendelijk was.

Vakantiebeurs
druk bezocht

UTRECHT -De Vakantie-
beurs die van woensdag tot en
met gisteren in de Utrechtse
Jaarbeurs is gehouden, heeft
dit jaar een recordaantal van
138.270 bezoekers getrokken.
Dat is bijna 34.000 meer dan
vorig jaar.

Ook het aantal deelnemers
was hoger dan het jaar daar-
voor. Met maar liefst 822
standhouders was er 19 pro-
cent meer dan in 1991. Daar-
door was het aanbod van va-
kantiebestemmingen groter
dan ooit. Vrijwel alle Neder-
landse touroperators en bijna
alle buitenlandse verkeersbu-
reaus waren op de beurs aan-
wezig.

Mede doordat de Jaarbeurs
gisteren drie hallen beschik-
baar had gesteld als parkeer-
ruimte, deden zich dit keer
geen parkeerproblemen voor.

Betoging voor
Gamsachoerdia

TBILISI/MOSKOU -

Duizenden Georgiërs zyn gis-
teren de straat opgegaan om
te demonstreren voor de te-
rugkeer van de vorige week
gevluchte president Zviad
Gamsachoerdia.

In de hoofdstad Tbilisi ver-
zamelden zich ongeveer vijf-
duizend burgers, die later
werden aangevuld door aan-
hangers uit West-Georgië. In
West-Georgië zelf blokkeerden
tegenstanders van de Militai-
re Raad diverse spoorverbin-
dingen.

Gamsachoerdia kreeg zater-
dag tijdelijk politiek asiel in
Armenië. De Militaire Raad
legde gisteren de macht neer.

Ruding topman
op bank in VS

NEW YORK-Drs. Onno
Ruding, de voorzitter van de
NCW en voormalig minister
van Financiën, wordt ge-
noemd als een van de vijf
topmannen van de Ameri-
kaanse Citicorp, de moeder-
maatschappij van Citibank.
Volgens de Wall Street Jour-
nal van vandaag zou Ruding
een van de drie vice-voorzit-
ters van de raad van bestuur
worden. Zijn benoeming is te
verwachten na de bestuursbij-
eenkomst van 21 januari. Ru-
ding zelf wilde geen commen-
taar geven.

Ruding was vanaf augustus
1990 al commissaris bij Citi-
corp. Zijn benoeming hangt nu
alleen nog af van de Fed, het-
stelsel van centrale banken in
de VS, dat goedkeuring moet
geven bij de benoeming van
een buitenlander.

Bomexplosies bij
Miele en AEG

THESSALONIKI - In de
kantoren van de Duitse elek-
tronicabedrijven AEG en Mie-
Ie in de Noordgriekse stad
Thessaloniki is gisterennacht
materiële schade aangebracht
toen twee bommen tegelijker-
tijd ontploften. Er zijn geen
gewonden gevallen.

Kort voordat de bommen
explodeerden had een onbe-
kende man de lokale krant
"Thessaloniki" gebeld met de
boodschap dat de voor de poli-
tie onbekende groep "Volksop-
stand" de aanslagen opeist.

In mei 1991 waren in Athe-
ne gevestigde kantoren van de
Duitse ondernemingen Sie-
mens en Löwenbrau het doel-
wit van bomaanslagen. Deze
acties werden opgeëist door de
terroristische "Groep van 17
november".

Beschuldigd van
walvisjacht

LONDEN -De milieu-orga-
nisatie Greenpeace gaat door
met acties tegen de Japanse
walvisvloot in het Zuidpoolge-
bied, die volgens de organisa-
tie onder het mom van weten-
schappelijk onderzoek nog
steeds walvissen doodt.

"Het is niets anders dan
commerciële, dus verboden,
visvangst onder een andere
naam", zegtKieran Mulvaney,
woordvoerder van de milieu-
organisatie.

Greenpeace bevindt zich
momenteel met een schip in
de wateren rond de Antarcti-
ca, waar vier Japanse sche-
pen, waaronder het fabriek-
schip Nisshin Maru, zich met
walvisjacht bezighouden. De
milieu-organisatie zegt pas uit
het gebied te zullen vertrek-
ken wanneer ook de Nisshin
Maru de wateren verlaat.
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Communisten de straat op in Moskou
Van onze redactie buitenland

MOSKOU — Ontevreden bur-
gers zijn gisteren in verschillende
republieken van het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten (GOS)
de straat opgegaan om te demon-
streren tegen het verdwijnen van
de voormalige Sovjet-Unie en de
doorgevoerde prijsverhogingen.

In het centrum van Moskou
demonstreerden meer dan 10.000
aanhangers van het vroegere re-
gime tegen de huidige Russische
regering. Ze beschuldigden Boris
Jeltsin, de Russische president,
van de vernietiging van de Sov-
jet-Unie en het Sovjet-leger en de
verzwakking van het land. Vooral
zijn economische hervormingen
en de recente prijsverhogingen
werden door de sprekers fel be-
kritiseerd. "Boris Jeltsin heeft
Rusland verkocht aan de mafia"
stond op een van de spandoeken.

De betogers, voor het grootste
deel ouderen, droegen verder ro-
de vlaggen en portretten van
Lenin en Stalin. Tot de demon-
stratie was opgeroepen door "de
Beweging van arbeiders van Mos-
kou", de Russische Partij van
communisten en andere conser-
vatieve groeperingen.

Officieren uit het voormalige
Sovjetleger riepen de strijdkrach-
ten op de macht over te nemen en
oud-president Michail Gorbatsjov
voor het gerecht te dagen. Een
van hen verklaarde dat verdere
ontmanteling van het oude Sov-
jetleger moet worden voorkomen
en dat moet worden tegengegaan
dat de kernwapens op het grond-
gebied van het GOS onder de
controle van de NAVO komen te
staan.

Eerder op de dag sloten boze
klanten een van de belangrijkste
toegangswegen tot het centrum
af omdat de melk waarop ze
wachtten niet arriveerde. Voor de
winkel waar de zuivel zou worden

verkocht hadden zich bijna dui-
zend mensen verzameld.

In Tsjeliabinsk, in de Oeral,
demonstreerden eveneens enkele
duizenden personen tegen het
vrijlaten van de prijzen waartoe
de Russische regering op 2 janua-
ri heeft besloten.

Kazachstan en Toerkmenistan
kondigden aan dat zij de prijzen
voor de eerste levensbehoeften
weer zullen bevriezen. Volgens de
autoriteiten in de republieken lij-
den met name de sociaal zwakke-
ren onder de doorgevoerde prijsli-
beralisering.

De Toerkmeense president Sa-

parmurad Nijasov kondigde vol-
gens het Russische persbureau
RIA prijsplafonds voor onder
meer worst en andere vleespro-
dukten. Een kilo vlees mag
voortaan niet meer dan 45 roebel
kosten. In de afgelopen dagen
was de prijs opgelopen tot 91
roebel. Nijasov liet voorts weten

dat zijn regering voor 1992 onge-
veer 20 miljard roebel zal uittrek-
ken voor hulp aan de armen.

Nijasovs Kazachstaanse colle-
ga Nursultan Nasarbajev liet we-
ten dat vanaf vandaag voor melk,
melkprodukten en brood weer
maximumprijzen gelden. De pre-
sident verklaarde voor de televi-

sie dat de prijshervormingen een
groot aantal burgers in een lastig
parket heeft gebracht.

Ook in Armenië zijn sociaal
zwakkeren door de vrijgelaten
prijzen in moeilijkheden geraakt.
Vice-premier Gran Bagratjan
verklaarde zaterdag dat de situa-
itie kritiek is.

■ Demonstranten in Moskou houden een portret van Stalin in de lucht. Foto: EPA

Prof. Hoefnagels: Maak huwelijk minder ingrijpend
Van onze correspondent
Theo Haerkens

ROTTERDAM — "De proble-
men die de overheid heeft met
het sluiten van schijnhuwelijken,
zyn voor een groot deel het gevolg
van de toeters en bellen waarmee
diezelfde overheid het huwelijk
heeft toegerust".
Prof. G.P. Hoefnagels, mede-op-
richter van het Tijdschrift voor
Familie- en Jeugdrecht, vindt het
de hoogste tijd flink te snoeien in
rechtsregels en gevolgen die de
overheid aan het huwelijk heeft
gekoppeld. "Het is tijd priva-
tisering van het huwelijk".

De Rotterdamse hoogleraar
kijkt er nauwelijks van op dat
nogal wat buitenlanders een
'schijnhuwelijk' sluiten, enkel en
alleen omdat het Nederlander-
schap dat zij daarmee kunnen
verwerven, hen op den duur recht
geeft in Nederland te blijven en
recht geeft op een uitkering.

Voor Nederlanders onderling
gelden nauwelijks andere over-
wegingen, betoogt hij. "Wie onder
een andere belastingregeling wil
vallen, een andere uitkering wil,
zijn pensioenrechten wil delen, of
wil ontsnappen aan de dienst-
plicht, kan dat bereiken via de
ambtenaar van de burgerlijke
stand".

Het is Hoefnagels een doorn in
het oog dat de overheid mensen
zelfs dwingt zich eerst bij de
burgerlijke stand te melden voor-
dat zij voor God of Allah in een
eredienst de zegen mogen vragen
voor samenleving met hun part-
ner. "Dat is een absurde en ver-
ouderde bepaling die zelfs in
strijd is met het Verdrag van
Rome, omdat hij strijdig is met de
vrijheid van godsdienst. In ieder
geval zou de wetgever daar iets
aan moeten doen, en voor het

CDA zou het een gevoelig punt
mogen zijn", moet hem van het
hart.

Volgens de hoogleraar familie-
recht - die zelf lid is van de
Eerste Kamer (D66) - zadelt de
overheid mensen via deze "won-
derlijke omweg" op met tal van
zaken die ze zelf niet willen en
erger nog: met zaken waarvan ze
geen weet hebben.

Hoefnagels: "Er zijn legio wet-
ten op het huwelijk gestapeld die
daar eigenlijk niets mee te ma-
ken hebben".

De gevolgen blijven dan ook
niet uit. De overheid moet steeds
dieper in de beurs tasten om de
gevolgen van het grote aantal
echtscheidingen - één op de vier
huwelijken strandt na verloop
van tijd - op te vangen. "Krokodil-
letranen", oordeelt Hoefnagels.

En het plan om het sluiten van
schijnhuwelijken strafbaar te
stellen, is met andere woorden
niet meer dan symptoombestrij-
ding. De verlokkingen - die de
overheid ongevraagd aan het hu-
welijk heeft gekoppeld - zijn zo
groot, dat het wettelijk huwelijk
om allerlei andere redenen dan
kameraadschap en liefde, aan-
trekkelijk blijft.

"Er is een groot verschil tussen
trouwen, elkaar trouw beloven,
en een huwelijk sluiten voor de
burgerlijke stand", doceert Hoef-
nagels. "Het eerste kan in princi-
pe overal. Wie daaraan hecht,
kan dat informeel doen ten over-
staan van vrienden en kennissen,
maar ook in een eredienst voor
iemand buiten deze aardse orde.
Het probleem is alleen dat de
Nederlandse wet dat niet toe-
staat".

Oorspronkelijk was het huwe-
lijk een kerkelijke aangelegen-

heid, maar de overheid heeft die
in de vorige eeuw naar zich toege-
trokken. Toen de staat een aantal
functies van de kerk overnam,
wilden de kerken het christelijk
huwelijk in stand houden. En zo
spraken wereldse en kerkelijke
autoriteiten uiteindelijk af dat er
eerst altijd voor de wet moet
worden getrouwd.

■ Prof. Hoefnagels: "Het is tijd voor privatisering van" het huwelijk."
Foto: GPD

Macht
Zo houdt de overheid greep op

de burger. "Registratie geeft
macht over mensen", formuleert
Hoefnagels. "Het kadaster regis-
treert wat er met grond gebeurt
en de burgerlijke stand houdt de
mensen bij. Het was heel slim
van Napoleon, die daar in Neder-
land in 1811 mee liet beginnen".
Kennis is macht en dat had Na-

poleon indertijd al goed begrepen.
Maar de burgers hadden dat ook
wel in de gaten en verzetten zich
onder meer door namen te kiezen
als Poepjes en Naaktgeboren.

Door de overeenkomst tussen
kerk en staat leeft in sommige
protestantse kringen nog steeds
het idee dat het burgerlijk huwe-
lijk iets te maken heeft met de
kerk. Maar voor de wetgever kan
daarvan geen sprake zijn. De wet
regelt met het huwelijk alleen de
betrekkingen tussen burgers on-
derling. "Burgers zijn vrij om te
doen wat ze willen. Maar wie
trouwt voor de wet, is wel gebon-
den aan een hele reeks bepalin-
gen .

Hoefnagels vindt het niet juist
dat dat pakket steeds verder
wordt uitgebreid. "De meeste

mensen hebben daar geen weet
van als ze trouwen, maar als ze
net zo onwetend een auto zouden
kopen, reden er alleen barrels op
de weg". Overigens neemt hij het
"zelfs de beste jurist" niet kwalijk
dat die niet op de hoogte is van
alle gevolgen van het 'ja, ik wil'.

"De wetgever voegt zelfs met
terugwerkende kracht bepalingen
toe aan het huwelijk". En dat is
voor een «jurist natuurlijk een
gruwel van de eerste orde. Zo
besloot de Hoge Raad op een
gegeven ogenblik dat pensioen-
rechten niet meer zoals voorheen
'aan den persoon verknocht' wa-
ren, maar dat ook de partner
daar rechten aan kon ontlenen.
En de regel ging ook gelden voor
reeds aangegane huwelijken.

Plicht
Het wettelijk huwelijk geeft de

overheid een zekere macht over
menselijke relaties. Zo is aan het
huwelijk de plicht gekoppeld tot
samenwonen. Dat neemt overi-
gens niet weg dat mensen die dat
samen anders willen, daar best
onderuit kunnen. "Je kunt rege-
len dat er naast de echtelijke
woning - waarvan ieder dus een
sleutel op zak heeft - ook nog een
ander huis is".

De mondige burger die geen
zin heeft in het confectiepak dat
de overheid levert, kan bij de
notaris in de vorm van een sa-
menlevingscontract een maatpak
laten maken. Toch kan hij zich
niet helemaal onttrekken aan de
greep van de overheid. De 'voor-
deurdelers' weten er alles van:
ongehuwd samenwonen heeft hoe
dan ook gevolgen voor uitkering
en belastingaanslag.

"Dat is ook wat de overheid
nastreeft met haar 'tandenbor-
stelgekoekeloer', ze wil macht

over het geld van de burger".
Veelbetekenend zegt Hoefnagels
dat het niet voor niets steeds de
ministeries van Financiën en So-
ciale Zaken zijn die willen weten
wat er bij de burger thuis ge-
beurt. "Familierechtelijke specia-
listen zeggen altijd dat het recht
stopt bij de voordeur. Wat daar-
achter gebeurt, gaat niemand
wat aan".

Voor de meeste van de 100.000
stellen die jaarlijks trouwen, zou
- bij een rationele afweging - het
veiligstellen van het weduwe-
pensioen de voornaamste reden
kunnen zijn, meent Hoefnagels.
Zonder huwelijk heeft een vrouw
immers geen recht op het pen-
sioen. Zelfs niet als ze vijftig jaar
in eer en deugd met haar man
heeft samengewoond en de kin-
dertjes heeft opgevoed. "Eigenlijk
is het verschrikkelijk wat er ge-
beurt. Zelfs het ABP, het belang-
rijkste pensioenfonds, laat de for-
meel ongehuwde partner dan in
de kou staan, ofschoon de ander
er wel voor betaalt".

Professor Hoefnagels, meent
dat voor de meeste mensen het
wettelijk huwelijk met al zijn
sociale en economische gevolgen
volstrekt overbodig is. "Waar is
het goed voor dat de nationaliteit
wordt gekoppeld aan het huwe-
lijk?" Met die schijnhuwelijken
krijgt de overheid een koekje van
eigen deeg, aldus de hoogleraar,
die vindt dat het huwelijk weer
meer een privé-aangelegenheid
moet worden.

Hij constateert dat steeds meer
mensen al de eerste stappen zet-
ten in die richting door onder
huwelijkse voorwaarden te trou-
wen. Daarmee schakelen zij een
aantal rechtsgevolgen uit die an-
ders volstrekt automatisch van
kracht worden.

Mitterrand: Praten over Europese kernmacht
Van onze correspondent
Hans Gertsen

PARIJS — De Franse presi-
dent Franfois Mitterrand vindt
dat het hoog tijd wordt om na te
denken over een Europese nucle-
aire doctrine. Als de Europese
Gemeenschap uitgroeit tot een
zeer hechte politieke unie, is
Frankrijk in principe bereid de
Franse kernwapens onder Euro-
pese vlag te brengen. Dat ver-
klaarde de Franse president het
afgelopen weekeinde in Parijs.

"Als de Europese Gemeenschap
op een dag een zeer sterke poli-
tieke eenheid heeft bereikt, waar-
om zouden we dan onze kernwa-
pens niet aan die Europese auto-
riteit overdragen?'", zo vroeg de
Franse president zich af tijdens
een forum over de Europese een-
wording.

V<£gens Mitterrand wor<Jt de

vraag of het mogelijk is om een
Europese nucleaire doctrine te
ontwikkelen, al op kort termijn
een van de belangrijkste onder-
werpen in het ontwikkelen van
een gezamenlijk Europees defen-
siebeleid.

Met die uitspraken heeft de
Franse president een belangrijk
taboe doorbroken. Het is voor het
eerst sinds hij in 1981 aan de
macht kwam dat Mitterrand de
toekomst van de Franse 'force de
frappe' ter discussie stelt. Mitter-
rand volgt daarmee de voorzitter
van de Europese Commissie, Jac-
ques Delors, op de voet. Delors
zei vorige week al in een televi-
sie-uitzending dat de Franse
kernwapens ten dienste gesteld
behoren te worden van de Euro-
pese Gemeenschap, zodra die is
uitgegroeid tot een hechte, poli-
tieke unie met een gemeenschap-
pelijk veiligheids- en defensiebe-
leid. 'J®

Hoewel de Franse president
daarmee een uiterst belangrijk
thema heeft aangeroerd, hebben
de meeste vooraanstaande politici
in Frankrijk nog niet gereageerd
op dit voorstel van het staats-
hoofd. Jean Franfois-Poncet, mi-
nister van Buitenlandse Zaken
onder Giscard d'Estaing, is het in
principe met Delors en Mitter-
rand eens. "Het is duidelijk dat er
aan het eind van de weg naar
Europese solidariteit ook een nu-
cleaire solidariteit zal zijn", ver-
klaarde deze voormalige minister
van Buitenlandse Zaken.

De Franse pers heeft nogal
uiteenlopend gereageerd. Het
linkse ochtendblad Liberation
wijdde zaterdag slechts een zeer
bescheiden artikeltje aan de
kwestie. Liberation komt niet
veel verder dan de nuchtere con-
statering dat het vooralsnog om
"een zeer ver perspectief' gaat.

Het ochtendblad citeert een

strategisch expert die zelfs van
"een hypothetische en uiterst
theoretische kwestie" spreekt.
Van de overdracht van de Franse
nucleaire soevereiniteit kan vol-
gens de expert pas sprake zijn als
er een Europese president is die
vergelijkbare bevoegdheden heeft
als de president van de Verenigde
Staten.

Het Franse zondagsblad Le
Journal de Dimanche is nog
nuchterder: in de kolommen van
de krant wordt geen woord aan
het voorstel van Mitterrand vuil
gemaakt.

Le Monde
De kwaliteitskrant Le Monde

gaat dieper in op de zaak. Le
Monde heeft waardering voor de
moed van Mitterrand om het ta-
boe bespreekbaar te maken. Vol-
gens de krant is dat niet bepaald
te vroeg. De Franse afschrik-
kingsmacht hetf?t immers veel

van haar betekenis verloren door
het verdwijnen van het War-
schaupact.

De Franse taktische kernwa-
pens, zo gaat Le Monde verder,
vormen alleen nog maar een be-
dreiging voor geallieerden.

De Franse 'force de frappe'
heeft altijd gediend om de Sovjet-
Unie af te schrikken voor een
massale aanval op West-Europa.
Maar het gevaarkomt morgen en
overmorgen uit een heel andere
hoek. Een Saddam Husayn of een
willekeurige andere extreem-na-
tionalistische leider van een van
de voormalige Sovjet-republieken
die per ongeluk de hand weet te
leggen op kernwapens laat zich
daar niet door afschrikken, zo
constateert Le Monde.

"Mitterrand dankt de bom af",
luidde de kop boven het verhaal
van het communistische dagblad
I'Humanité zaterdag op de vopr-
pagina. De Franse communisten

zijn hevig verontwaardigd over
het voorzetje van Mitterrand.
Volgens I'Humanité wil Mitter-
rand de Franse onafhankelijk-
heid op defensiegebied verkwan-
selen.
Knop

Ernstiger nog acht het blad het
gevaar dat Duitsland op deze
wijze medezeggenschap krijgt
over atoomwapens. Dat maakt in
de ogen van de Franse commu-
nisten helemaal de weg vrij voor
een door Duitsland gedomineerd
Europa. De Franse communisten,
toch al niet erg pro-Europees ge-
zind, hebben nu al last van
nachtmerries waarin Helmut
Kohl of een opvolger in Berlijn
met 'de knop' zit te spelen. In een
commentaar roept de krant alle
Europese pacifisten op zich tegen
een dergelijke mogelijkheid te
verzetten. 'Pacifisten aller lan-
den, verenigt u'.

Ambtenaren op
het dievenpad

DEN HAAG — Zestig
ambtenaren die in dienst zijn
van de ministeries van Finan-
ciën en Defensie, worden ver-
dacht van diefstal en verduis-
tering van goederen van de
overheid. De waarde van de
gestolen goederen beloopt in
de honderdduizenden guldens.

Het gaat om overtollig le-
germateriaal en door politie
en justitie in beslag genomen
goederen, opgeslagen bij de
Verzamelplaatscompagnie en
de Dienst der Domeinen in
Soesterberg.

Veertig ambtenaren moeten
zich binnenkort voor de recht-
bank in Utrecht verantwoor-
den, zeventien verdachten
hebben inmiddels een schik-
king aangeboden gekregen.
Zes ambtenaren zijn ge-
schorst.

Arafat spreekt
betogers toe

JERUZALEM — PLO-
voorzitter Yasser Arafat heeft
een toespraak gehouden voor
Arabische demonstranten in
Oost-Jeruzalem. Hij hield de
toespraak via de telefoon.

Ongeveer 150 Palestijnen
hadden zich in het Arabisch
deel van de stad verzameld om
te protesteren tegen de drei-
gende uitzetting door Israël
van twaalf Palestijnen. Plotse-
ling werd bekendgemaakt dat
Arafat hen zou toespreken.
Via een telefoonverbinding
was de stem van de PLO-lei-
der vijftien minuten lang uit
luidsprekers te horen.

Arafat kan geen voet op
Israëlische bodem zetten om-
dat hij daar onmiddellijk zou
worden gearresteerd.

Kuwayt heft de
perscensuur op

KUWAYT-
STAD — Kuwayt heeft giste-
ren de perscensuur die bijna
zes jaar geleden werd inge-
voerd, opgeheven, zo heeft het
Kuwaytse persbureau KUNA
gemeld. Het besluit van de
regering betekent volgens mi-
nister van Informatie, Badr
Jassem al-Yakub, een "duide-
lijk bewijs" dat de situatie in
het land bijna een jaar na het
begin van de Golfoorlog is ge-
normaliseerd.

De regering en de media
hebben enige dagen geleden
afgesproken dat de journalis-
ten na de opheffing van de
censuur de veiligheid, de sta-
biliteit en de onafhankelijk-
heid van het land, dat in au-
gustus 1990 door Irak werd
bezet, niet in gevaar zullen
brengen. De censuur werd na
de ontbinding van het parle-
ment in juni 1986 in het emi-
raat ingevoerd.

Conflict Kamer
en Kosto schijn

DEN HAAG — Ook het
kabinet wil verhinderen dat
afgewezen asielzoekers de sa-
menleving intrekken. De te-
genstelling die zou bestaan
met een Kamermeerderheid
over het opsluiten van asiel-
zoekers is eigenlijk een schijn-
tegenstelling.

Dat zei staatssecretaris
Kosto (Justitie) gisteren op
een nieuwjaarsbijeenkomst
van de PvdA in Den Haag. Hij
vervolgde dat de Tweede Ka-
mer in elk geval voor 1 maart
wordt geïnformeerd over de
praktische maatregelen, die
kunnen worden genomen om
te voorkomen dat afgewezen
asielzoekers onderduiken.

Minder aardgas
voor Polen

WARSCHAU —De leve-
ring van Russisch aardgas aan
Polen is met de helft terugge-
bracht omdat Rusland voor
1992 nog geen exportquotum
heeft vastgesteld. Dit heeft de
Poolse onderminister voor
Buitenlandse Handel ver-
klaard.

"De situatie is volgens ons
niet ernstig, omdat die alleen
maar het gevolg is van ambte-
lijk uitstel," zei Andrzej Ole-
chowski. Het uitstel zou zijn
ontstaan omdat de Russen
voor het eerst sinds de revolu-
tie in 1917 Kerstmis hebben
gevierd. "Daarnaast is het niet
de meest efficiënte regering in
de wereld," zei Olechowski-
Hij zei dat aardgas niet hoeft
te worden gerantsoeneerd om-
dat de huidige voorraden toe-
reikend zijn.
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Buro voor Rechtshulp specialiseert zich in milieuzaken
Van een onzer verslaggeefsters

GRONINGEN — Het Buro
voor Rechtshulp in Groningen
krijgt een halve ton subsidie van
het ministerie van Justitie om
zich te specialiseren op milieuge-
bied. Uit onderzoek is gebleken
dat er een steeds grotere vraag is
naar rechtsbijstand op dit gebied.

Behalve in Groningen gaan ook

de Buro's voor Rechtshulp in
Friesland, Zuid-Holland, Gelder-
land en Limburg milieuprojecten
opzetten. Het ministerie van Jus-
titie heeft hiervoor in totaal vier
ton beschikbaar gesteld.

,

Volgens G.A. Aldag, directeur
van het Buro voor Rechtshulp in
Groningen, is specialisatie hard
nodig. "Er zijn te weinig instan-

ties waar mensen naar toe kun-
nen voor milieurechtsbijstand.
Wij hopen deze leemte op te vul-
len door meer mensen in te zet-
ten die zijn gespecialiseerd op het
gebied van milieu." Het is de
bedoeling dat er allerhande
klachten over bodem, lucht- en
geluidsvervuiling door de Buro's
worden behandeld. "Als iemand

ziet dat in de sloot voor zijn
woning gif is gestort kan die bij
ons aankloppen," zegt Aldag. "Wij
adviseren dan welke wegen er
bewandeld kunnen worden om
zoiets juridischaan te pakken."

Het is nog onduidelijk op welke
manier het Buro voor Rechtshulp
in Groningen de subsidie gaat
gebruiken. "Eind januari willen

we daar meer duidelijkheid over
hebben."

De bedoeling is dat de buro's
voor Rechtshulp intensief gaan
samenwerken met milieugroepen
en provinciale milieufederaties.
"Als privé-personen daar aan de
bel trekken, kunnen ze worden
doorverwezen naar een Buro voor
Rechtshulp," aldus Aldag.

Schippers: Stroomsnelheid te hoog

Gevaarlijke
situaties in
het Reitdiep

Van onze verslaggever Gerdt van Hofslot
GRONINGEN — Binnenvaartschepen kunnen door

de hoge stroomsnelheid van het Reitdiep in problemen
raken bij het afmeren, het varen van bochten en het
wachten voor bruggen. Woonboten ontsnappen regelma-
tig op het nippertje aan een aanvaring. De Schipperswij-
kraad Groningen wil dat de provincie maatregelen
neemt. De provincie vindt dat het Rijk die moet betalen.

De hoge stroomsnelheid wordt
vooral veroorzaakt doordat het
gemaal bij de Oostersluis buiten
werking is gesteld in verband
met de bouw van de nieuwe sluis
daar. Het gemaal bij Dorkwerd is
verdubbeld om het capaciteitsver-
lies op te vangen.

Problemen doen zich vooral
voor in de zomermaanden. Dan
werkt het gemaal in Dorkwerd op
volle kracht om te voorzien in de
waterbehoefte van het hoger gele-
gen Oost-Groningen.

In een advies schrijft de in-
specteur scheepvaart van de pro-
vincie W. van de Kooi dat op drie
plekken in de stad de gemiddelde
stroomsnelheid de norm — 0.50
meter per seconde — over-
schrijdt. Bij de Plantsoenbrug
(0.73 meter per seconde); de Her-
man Colleniusbrug (0.72 meter
per seconde) en de Plataanbrug
(0.55 meter per seconde).

Volgens Van de Kooi zullen
vooral schepen die van Dorkwerd
richting
Noord<j|fhaven—Verbindingskana
al varen, door de van achteren
komende stroom ernstig in hun
manoeuvres worden gehinderd.
"Mede gelet op de aanwezigheid
van vele woonschepen in het tra-
ject Spoorbrug—Noorderhaven is
een schadevaring niet denkbeel-
dig."

Hij stelt in zijn advies voor het
probleem op te lossen door bij de
drie genoemde bruggen aan beide
kanten twee afmeerpalen te
plaatsen. De eerste paal op 75 en
de tweede op 125 meter van de
bruggen.

Secretaris A. Runhart van de
Schipperswijkraad is het ten dele
eens met dat voorstel. Wel vindt
hij dat er drie in plaats van twee
afmeerpalen nodig zijn. "Er varen
in het Reitdiep niet alleen sche-
pen van 68 meter lang, maar ook
Belgische Spitsen van 38 meter

lengte. Die kunnen niet afmeren
wanneer de palen te ver van
elkaar staan."

Runhart zegt dat zich al enkele
malen aanvaringen en bijna-aan-
varingen met woonboten hebben
voorgedaan. Het gaat vooral om
woonboten die liggen in de bocht
bij de Herman Colleniusbrug en
de Plantsoenbrug. Door de hoge
stroomsnelheid van het water
worden de schepen in 'de bocht
gedrongen'.

"Een schip moet sneller varen
dan het water, anders is het
stuurloos en heeft het geen roer
meer. Dat gebeurt als er vier of
vijf kilometer stroom loopt, en je
ligt gedwongen stil." Hetzelfde
gêbeurt wanneer schepen moeten
wachten, bijvoorbeeld voor een
brug. "Laat je het roer achteruit
draaien bij zo'n stroomsnelheid,
dan word je ook stuurloos en kom
je dwars in het kanaal." Naar
zeggen van Runhart hebben zich
ook bij de Pleiadenbrug gevaarlij-
ke situaties voorgedaan.

Ook zegt hij dat er een slib-
probleem aan het ontstaan is.
Door de vergrote capaciteit van
het gemaal bij Dorkwerd zou er
meer slib worden verplaatst rich-
ting Diepenring. Scheepsschroe-
ven woelen dat los en verplaatsen
het naar de Diepenring. "Er on-
staat snel een slibdam voor de
ingang van de A en de Noorder-
haven."

Bij de dienst Beheer Wegen en
Kanalen van de provincie beves-
tigt T. Woestenburg de ophoping
van modder. Hij verklaart dat het
slib niet vervuild is. "Dat blijkt
niet uit de monsters die we tot nu
toe hebben genomen."

Woestenburg begroot de kosten
van de afmeerpalen — ijzeren
buizen die met beton worden ge-
vuld — op tienduizend gulden per
stuk. "Daar komen de kosten voor
het plaatsen nog bij. Je zit dan zo
op een ton. Dat geld hebben wij
niet. We proberen het Rijk te
overtuigen dat dit project bij de
verbouwing van de Oostersluis
hoort en dat Den Haag dat dus
ook moet betalen."

Bus te vroeg;
voetballers niet
naar Ameland
Van een onzer
verslaggeefsters

GRONINGEN — Voetbal-
club WK kon dit weekeinde
een uitstapje voor een trai-
ningskamp op Ameland ver-
geten. Het was lang wachten
op de bus die hen naar Lau-
wersoog zou brengen. Bepakt
en bezakt stonden de voetbal-
lers aan de kant van de weg,
klaar om in de bus te sprin-
gen. Een bus verscheen echter
niet.

Na een telefoontje met het
vervoersbedrijf bleek de
chauffeur van de bus om zes
uur 's ochtends bij de opstap-
plaats te hebben gestaan in
plaats van om zes uur 's
avonds. Toen de bus uiteinde-
lijk toch arriveerde bleek het
te laat om de boot naar Ame-
land nog te halen. Dat was
een snelle afloop voor wat een
leerzaam weekend had moe-
ten worden.

Voetbalvereniging Ooster-
parkers zat wel op tijd in hun
bus richting de boot naar
Ameland. De voetballers van
die club hebben dan ook een
heerlijk weekeinde trainen
achter de rug.

Koksmuts past iedereen

Van onze verslaggever
Ben de Jonge

GRONINGEN — Met een
kleine variant op 'die pet' kun je
rustig stellen dat in de horeca-
wereld de koksmuts iedereen
past. Bestond jarenlang het
idee dat het vooral de mannelij-
ke koks zijn die de messen
dragen, tijdens de open horeca-
dag, afgelopen zaterdag in het
hele land, werd duidelijk dat
steeds meer meisjes en jonge
vrouwen een carrière als kok
ambiëren.

Aan de open horecadag, die
dit jaar voor de derde keer werd
gehouden, deden in de stad
Groningen veel nieuwelingen
mee. Restauranthouders die
voorheen niet op de hoogte wa-
ren van de mogelijkheid via 'een
kijkje in de keuken' aspirant-
koks en restaurantpersoneel de
sfeer van het vak te laten proe-
ven, deden nu hun deurèn open.
Duidelijk werd dat de mogelijk-
heid 'eens een kok aan het werk
te zien' vooral het vrouwelijke
deel van een nieuwe lichting
koks aansprak.

De deelnemers aan de route,
die in regio stad de horecagele-
genheden Humphrey's, Baron
Hotel, Balkan Restaurant Pe-
perstraat, Nescio, Salie a Man-
ger, La Crémaillère, Postiljon
Motel Haren en het Familieho-
tel in Paterswolde konden bin-
nenlopen, wilden eigenlijk alle-
maal maar een ding: zo snel
mogelijk de keuken in. En om-
dat het zaterdag was, ging een
restaurantbezoekje veelal ge-
paard met een 'middagje uit'
met het hele gezin. Daar had-

den de restaurants zich op inge-
steld, want voor de gasten wa-
ren er lóllies, ballpoints, snoep-
goed en andere versnaperingen.

Waar het om ging was duide-
lijk. Bedrijfsleider J. Bel van
Salie a Manger zei het zo: "We
willen iedereen die graag de
horeca in wil een eerlijk beeld
schetsen van de realiteit. Het is
niet alleen maar rozegeur en
maneschijn als je in een restau-
rant werkt. Je krijgt te maken
met onregelmatige diensten,
werken in het weekeinde en
met de feestdagen. Ook dat
aspect willen we belichten. Aan
mensen die na een paar jaar
weer afhaken, omdat het tegen-
valt, hebben we weinig behoef-
te."

Eenzelfde geluid laat Ed Ver-
gonet van restaurant Nescio ho-
ren. "Er is nog te weinig voor-
lichting op ons gebied. Als je
mensen, die wel geïnteresseerd
zijn in het vak, vertelt dat ze
ook op onaangename tijden
moeten werken, schrikken ze.
Gelukkig komen er steeds meer
carrièregerichte meisjes die
voor dit beroep kiezen."

En Vergonet lijkt de spijker
op zijn de te slaan. Want de
voormalige 'keukenprinsesjes',
die als toekomstperspectief het
aanrecht thuis hadden, lijken
zich meer en meer te manifeste-
ren in het vak van kok. Het viel
chefkok Martin Wilpstra van
Balkan Restaurant Joegoslavië
in de Oosterstraat in elk geval
op. "Het waren bijna allemaal
meisjes die wilden weten hoe je
te werk gaat. Er was en zelfs
eentje bij met wie ik al direct

heb afgesproken dat ze een dag-
je in de keuken mag mee-
draaien."

B. Mileski, eigenaar van dat-
zelfde Balkan Restaurant,
meldt trots dat hij het enige
Balkan-restaurant in Neder-
land is dat als leerbedrijf fun-
geert. En hij heeft goede erva-
ringen. "Ze draaien bij ons een
jaar mee en leren zo de mooie
en minder mooie kanten van
het vak", iegt hij.

Esmee Detmers, bedrijfleid-
ster van Humphrey's Restau-
rant aan de Vismarkt, laat een
kritisch geluid horen. Volgens
haar was de belangstelling voor
de open dag van de horeca beter
geweest als er een gesloten, en
vooraf afgesproken, route was
gevolgd. Dan was het, volgens
haar, minder een zoete inval
geweest en was de belangstel-
ling beter geconcentreerd.

lemand die tevreden is over
de belangstelling voor de open
dag is mevrouw P. Prins, consu-
lente en adviseuse van Onder-
wijscentrum Horeca, dat de dag
organiseerde. Zij trok er met
haar dochter op uit om tussen
11.00 en 15.00 uur een toernee
te maken langs de deelnemende
bedrijven. Ze was benieuwd hoe
de restaurants en hotels zelf de
dag hadden ingevuld.

"De belangstelling is weer
groter dan vorig jaar. Een voor-
beeld: vorig jaar was er een
bedrijf dat tijdens de open dag
maar één bezoeker kreeg. Dat is
nu niet voorgekomen. Ik be-
speur een steeds stijgende inte-
resse, zowel bij de restaurants
als bij de bezoekers."

■ Een kijkje in de keuken van La Crémaillère in Groningen Foto: Jan Willem van Vliet

Gestolen auto in Noordwillemskanaal
Van een onzer verslaggevers

GRONINGEN — In het
Noordwillemskanaal in Gronin-
gen is zaterdagochtend een gesto-
len auto gevonden. Het voertuig
was ter hoogte van de Van Id-
dekingeweg in het water ge-
dumpt. De auto bleek twee dagen

geleden te zijn.gestolen in Drach-
ten. Het voertuig werd ontdekt
doordat er sporen vanaf de rijks-
weg A2B in de richting van het
kanaal voerden. Duikers van de
brandweer troffen bij nader on-
derzoek het voertuig op de bodem
van het, fanaal aan.

Onderscheiding
voor bügelspeler

GRONINGEN —J. Groene-
woud heeft zaterdag een zilveren
Eremedaille van de Orde van
Oranje Nassau gekregen van
wethouder H.J. Pijlman. Groene-
woud heeft de medaille ontvan-
gen voor zijn veertigjarige jubi-
leum bij muziekvereniging Ons
Ideaal.

Als bügelspeler begon hij bij
die vereniging. Later speelde hij
trompet en nu blaast hij de so-
lobügel. Na een tijdje tweede pen-
ningmeester te zijn geweest, is
hij nu al dertig jaar eerste pen-
ningmeester van Ons Ideaal.

Groenewoud is daarnaast ook
secretaris van het Seniorenorkest
en bij zustervereniging Uno Ani-
mo in Zuidwolde is hij gastlid.

In 1985richtte de heer Groene-
woud met een aantal anderen de
Stichting "Vrienden van ons Ide-
aal" op. Deze stichting organi-
seert bingo-avonden. Volgens de
leden van Ons Ideaal is de heer
Groenewoud van grote waarde
voor de muziekvereniging.

Open week bij
Snieschoule

GRONINGEN — In het kader
van het eeuwfeest van de School
voor Handenarbeid is een open
week georganiseerd. ledereen die
wil, kan deelnemen aan de gast-
lessen die de docenten van de
'Snieschoule' geven van 21 tot en
mei 25 januari. Diverse cursus-
sen en opleidingen die de school
verzorgt, zullen aan bod komen;
van keramiek en grafische vorm-
geving tot edelsmeden, van teke-
nen tot boekbinden. Een pro-
gramma van de lessen in de open
week is te krijgen bij de school en
de Openbare Bibliotheek.

Op zaterdag 25 januari kunnen
kinderen van zes tot veertien jaar
meehelpen om enkele ballonvaar-
ders uit 1892 —het oprichtings-
jaar van de School voor Handen-
arbeid — weer de lucht in te
krijgen met hun gestrande bal-
lon. Oudere bezoekers kunnen
een tentoonstelling over de hon-
derdjaar oude school bekijken.

Zuiveringsinstallatie grondwater Aagrunol in maart operationeel
GRONINGEN —De grond-

waterzuiveringsinstallatie die
momenteel op het Aagrunolter-
rein in aanbouw is, moet in
maart operationeel zijn. De in-
stallatie is over ongeveer een
maand zover gereed dat kan wor-
den proefgedraaid. Het inregelen
van de installatie vergt een aan-
tal weken. Daarna begint de zui-
vering van het grondwater rond
het zwaar vervuilde terrein.

De installatie bestaat uit onder
meer een aantal filterinstallaties
en verschillende bufferbassins. In
november vorig jaar gaven mi-
lieuwethouder van Groningen
Hans Morssink en milieugedepu-
teerde Jaap van Dijk het start-
sein voor de bouw van de zuive-
ringsinstallatie. Daarmee werd
de eerste fase ingeluid van het

omvangrijke saneringsproject,
dat naar verwachting meer dan
70 miljoen gulden kost. De grond-
watersanering neemt zeven jaar
in beslag en kost ruim 11 miljoen
gulden.

De reiniging wordt uitgevoerd
door het Fries-Groningse bedrijf
Oosterhof Holman Milieutech-
niek. Eerst wordt het diepere
grondwater schoongemaakt. Om
het water op te kunnen pompen
worden elf putten op het terrein
geslagen. Na behandeling in de
zuiveringsinstallatie gaat het wa-
ter naar het riool. Elk jaar moet
op die manier 400.000 kubieke
meter water worden gereinigd en
afgevoerd. Wanneer de afgraving
van de naar schatting 240.000
ton vervuilde aarde begint is nog
niet duidelijk.

De in aanbouw Foto: Jan Willepi van Vliet/EFG

Inbrekers actief
bij Grunostrand

SLOCHTEREN — Bij het
Grunostrand in Harkstede is
in de nacht van zaterdag op
zondag in zeven caravans in-
gebroken. Uit een daarvan
verdween een stereotoren. In
totaal werd ongeveer 700 gul-
den 'aan geld en voor duizend
gulden aan goederen ont-
vreemd. Bij alle inbraken wer-
den vernielingen aangericht.

Een inbraakpoging in een
woning in Harkstede mislukte
omdat het raam waardoor de
dader naar binnen probeerde
te komen te klein* was.

In de gemeente Slochteren
werd dezelfde nacht nog op
diverse andere plaatsen inge-
broken. In Slochteren concen-
treerden de inbraken zich
hoofdzakelijk in de buurt van
het Slochterdiep. In een be-
drijf werd uit een kassa geld
weggenomen en uit een wo-
ning werden een fototoestel en
geld ontvreemd. In vijf andere
woningen werd een poging tot
inbraak gedaan. Hierbij wer-
den de daders in hun werk-
zaamheden gestoord door de
bewoners.

De rijkspolitie Slochteren is
met de technische recherche
Groningen inmiddels een on-
derzoek begonnen naar de in-
braken.

Dynamodieven
aangehouden

GRONINGEN — In ver-
band met diefstal van dynamo'
s en koplampen van gestalde
fietsen aan de Oosterhamrik-
kade in Groningen zijn gister-
middag twee 16-jarige jongens
aangehouden.

Een van hen ontkwam bij
de arrestatie eerst aan de poli-
tie, maar werd later door zijn
vader bij het" bureau afgele-
verd. De twee bleken al gerui-
me tijd vakkundig vooral
luxueuze verlichtingsspullen
van fietsen te verwijderen. De
apparatuur werd in een
schuurtje htfwaard. Onduide-
lijk is wat de twee knapen er
mee wilden doen.

Mishandeld
met bierglas

GRONINGEN — Een
21-jarige Groninger is zonda-
gochtend omstreeks 3.30 uur
in een discotheek in de Heres-
traat in Groningen bij een
vechtpartij met een bierglas
bewerkt. De dader waarmee
het slachtoffer onenigheid had
is onbekend. De discotheekbe-
zoeker werd na het incident
per ambulance naar het Aca-
demisch ziekenhuis gebracht.

Reclameborden
met verf beklad

GRONINGEN — Een
32-jarige Groninger is gister-
middag door de politie aange-
houden nadat hij in de Nieuwe
Ebbingestraat reclameborden
van winkels met verf be-
smeurd had. De man kreeg
een procesverbaal.

Man vernielt
autoruit taxi

GRONINGEN — Een
23-jarige Groninger is zonda-
gochtend omstreeks 5.00 uur
in de Folkingestraat aange-
houden nadat hij een ruit van
een taxi had vernield. De man
had een meningsverschil met
de taxichauffeur gekregen en
reageerde dit af op de taxi.
Nadat hij een verklaring had
afgelegd op het politiebureau
is hij naar huis gestuurd.

A Hoofdkantoor:
ym Pk GRONINGEN,

Ged Zuiderdiep 24,
™ B V Postbus 60,

Y Tel.: 050-652222
advertenties: 050-145555.

Buiten kantooruren zijn als verslaggever voor de stad Gronin-
gen en Haren telefonisch bereikbaar: Gerrit Fokkema, 272142;
John Geijp (coordinator). 424368; Gerdt van Hofslot, 252859;
Corien Ligtenberg. 142389; Guus Visscher, 7/8026; Ellis van
Wees. 188580; Harry Wubs. 05907-5843.
Voor bezorgklachten (in de week tot 20.00 uur, op zaterdag tot
19.00 uur) 06-0220060
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Middelsee met B. B. King
en Henry Threadgill
Van onze kunstredactie

LEEUWARDEN - Het Mid-
delsee Jazztreffen in Leeuwarden
heeft dit jaar niet plaats in De
Harmonie (waar stevig gesloopt/
verbouwd wordt), maar in De
Frieslandhal op vrijdag 6 maart
en Concertzaal Schaaf op zater-
dag 7 maart. Het muzikale pro-
gramma is daarbij aangepast.
Om de immense Frieslandhal te

kunnen vullen heeft men blues-
zanger-gitarist 8.8. King gecon-
tracteerd, met in het voorpro-
gramma de band van Paul Orta
and the King Pins, featuring U.P.
Wilson.

Kent de blues daarmee een
sterke vertegenwoordiging, voor
de jazz van de volgende dag geldt
dat niet minder. Dan is Henry
Threadgill's nieuwe septet Very,
Very Circus de grote trekpleister.
Zangeres Coco York vertegen-
woordigt met haar groep de tradi-
tionele poot in het programma,
drummer Pierre Courbois vervult
met zijn formatie Jubilation een
compositieopdracht en de Britse
Red Hot Pokers, een in R&B/Ca-
jun gespecialiseerd gezelschap,
sluiten het festival af.

Naar een tweetal andere groe-
pen, van Bebop- en oude stijl-
snit, wordt nog gezocht. Evenals
in voorgaande jaren maakt de
VPRO radio-opnamen en loopt er
het Concours voor beginnende
groepen (aanmelding mogelijk tot
15 februari).

Leerlingen — Werk van leerlin-
gen van Rembrandt is van februari
tot en met april te zien in Galerie
Hoogsteder en Hoogsteder aan de
Lange Vijverberg in Den Haag. Geëx-
poseerd wordt onder meer werk van
Ferdinand 801, Govaert Flinck en
Carel Fabritius..

Oude boeken — Van 27 tot en
met 29 februari wordt in de Amster
damse RAI de 13de Europese Anti-
quarische Boeken en Prenten Beurs
gehouden. Op de beurs zijn ongeveer
60 antiquaren vertegenwoordigd. Een
van de hoogtepunten is een kaart die
Jan Janszoon Dou in 1687 van het
Hoogheemraadschap Rijnland maak-
te.

AGENDA
van vanavond 18.00 uur tot mor-
gen 18.00 uur.

GRONINGEN
Universiteitstheater, 19.00 en
21.00 uur: Het Gerugt met "Driemaal
andermaal verkocht".
De Spieghel, 21.00 uur: Dansen met
Jumpin' the Blues.

Melancholieke snik op
songwriters-festival

Van onze kunstmedewerker
Wierd Duk

Tom Pacheco, een van de
mindere goden, zette al
vroeg de toon van de
avond. 'Vertrouw altijd de
stem van je hart,'bezwoer
de Amerikaanse muzikant
het publiek in de kleine
zaal van De Oosterpoort in
Groningen. Het
singer/songwriter
-festival was begonnen.

Verschillende factoren
brachten Pacheco, David
Olney, Paul K., Pat Mears,

Alex Chilton, Eric Andersen, Guy
Clark en Townes Van Zandt op
één podium. De organisatoren
hadden aanvankelijk een akoes-
tisch festival in een grotere zaal
en met bekendere namen in ge-
dachten, maar het werd een pro-
gramma voor de echte liefhebbers
die de muzikanten op het affiche
op waarde wisten te schatten.

In Groningen en omstreken
zijn dat er een kleine vierhon-
derd, zo bleek zaterdagavond;
trouwe fans van spijkerbroeken,
cowboylaarzen en van de mythes
uit het zuiden van de VS, van wie
slechts weinigen het gebouw voor
een uur of twee 's nachts verlie-
ten. Toen pas was Townes Van
Zandt — inmiddels met bril op z'n
neus — klaar met het uitdelen
van handtekeningen in de foyer.

Van Zandt had in samenwer-
king met een andere legendari-
sche naam in het genre, Guy
Clark (1941) die onder anderen

voor Johnny Cash schreef en nu
voor het eerst in Nederland op-
treedt, de avond op waardige wij-
ze afgesloten. De magere, grijze
muzikant die de schaduwzijde
van het leven heeft gezien, ont-
popte zich als de gangmaker van
dit gezelschap 'loners'.

Van Zandt wisselde plotselinge
grappen ("Wat heeft vier poten en
een arm? Een pitbull") af met
anecdotes over de songs die hij
speelde ("Dit is 'Nothing' van Cal-
vin Russell, een liedje waarin ik
met de beste wil van de wereld
geen sprankje hoop heb kunnen
ontdekken."). Het was de vrolijk-
heid met een snik die past bij
deze verhalende, melancholieke
volksliedjes met uit het leven
gegrepen teksten.

■ David Olney in De Oosterpoort in Groningen Foto: Wolter Kobus

Herinneringen
Dat Van Zandt zijn songs ge-

leefd heeft, bleek toen z'n stem
stokte in To Live's to Fly'. De
doorgroefde zanger kreeg het te
kwaad met z'n herinneringen en
excuseerde zich 'to break down'
voor een publiek van vierhonderd
mensen. De stoere, kettingroken-
de Guy Clark — al even grijs —

neutraliseerde het moment door
Van Zandt voor 'softie' uit te
maken en een nieuw liedje in te
zetten.

Het was, afgezien van een en-
kele kwinkslag, een overwegend
serieuze luisteravond. Geen luid-
ruchtige band op het podium,
enkel een kruk, akoestische gita-
ren en die teksten waarin stee-
vast partij wordt getrokken voor
de underdog. Slechts de opge-
ruimde Alex Chilton (1950), ge-
zien diens geschiedenis een
vreemde eend in de bijt, relati-
veerde het genre enigszins, door
de anonieme countrysong 'Single
Again' glimlachend aan te kondi-
gen als de 'tearjerker' die het
liedje nu eenmaal is. Omdat Chil-
tons liefde voor de song het altijd
wint van z'n ironie ("Ik weet niet
wie dit nummer geschreven
heeft, maar het doet er ook niet
toe want 'this is Gods voice
speaking"') was zijn luchtige op-

lieden geloofwaardig.
Een jonger talent als Paul K.

(1962) toonde zich voor de pauze
verbetener. Paul Kopasz, in wijd
vallend kostuum en met strak
achterover gekamde zwarte ha-
ren, werkt evenals Chilton bin-
nen een ruim muzikaal kader en
verhaalt ondermeer van het
moeizame leven dat hij als ex-
junk achter de rug heeft.

Ondanks de enthousiast ont-
haalde optredens van David 01-
ney en Pat Mears, die dit jaar in
Nederland doorbraken, en een
andere oudgediende, Eric Ander-
sen, (1943) waren het Townes
Van Zandt en Guy Clark die aan
het eind van een lange avond de
show stalen. Natuurlijk ontkwa-
men ook zij niet aan de oubollig-
heid en sentimentaliteit die nu
eenmaal inherent is aan het gen-
re. Maar zo is het echte leven
ook. Als over de oprechtheid van
de muzikanten geen twijfel hoeft
te bestaan — en dat hoefde zater-
dag niet — dan raakt een tekstre-
gel als 'Mary didn't wake up this
morning, she didn't even try'
(Townes Van Zandt over de dak-
lozen in zijn land) rechtstreeks in
het hart.

Peter Greenaway
trekt 80.000
man publiek

ROTTERDAM — Op de laatste
dag van de tentoonstelling The
Physical Self stonden er nog
rijen publiek te wachten bij de
ingang van het museum Boy-
mans van Beuningen, alsof het de
kaartverkoop van een popconcert
betrof. In twaalf weken tijd heeft
de inrichting van cineast Peter
Greenaway tegen de tachtigdui-
zend mensen getrokken, er was
zelfs één week bij van tiendui-
zend man, aldus een woordvoer-
der van het museum. Gisteren
sloot de tentoonstelling.

WAARNEMINGEN MOTTO EELDE
Temp. vanmorgen 8 uur: 3.9° C.
Max. temp. gisteren: 6.7° C.
Min. temp. afgel. nacht: 3.4° C
Neerslag afgelopen etmaal: 0.2 mm.
Wind vanmorgen 8 uur: NW 1.

HOOG EN LAAG WATER:
Delfzijl:
Hoog morgen 5.06 en 17.05 uur.
Laag morgen 11.51 en - uur.
Lauwersoog:
Hoog morgen 3.14 en 15.17 uur.
Laag morgen 9.46 en 22.05 uur.

Hogedruk-positie ongunstig voor vorst
Van Jan Pelleboer

Het is tot heden een winter
van hogedrukgebieden. De-

cember gaf al een record hoog
gemiddelde van 1027 mb te zien
en ook deze januaridagen hoge
barometerstanden. In ons land
vandaag rond 1037, boven En-
geland tot ruim 1040 mb. Maar
deze hogedrukcentra liggen
voor een vorstperiode steeds op
de verkeerde plaats, namelijk of
zuidelijk van ons of, zoals nu,
weer westelijk van ons. Na één
koudere winterdag, de eerste en
tot nu toe enige ijsdag was
zaterdag met ook overdag onder
nul graden, stroomde daarna al
weer zachtere Noordzeelucht
binnen. Zondag maxima van
7 a 8 graden, vrijwel gelijk aan
de temperatuur van het zeewa-
ter.

Wel iets koudere lucht zodat
de mist en het vochtige weer
verdwenen, echter niet de hard-
nekkige wolkenvelden. Die ra-
ken wij met lucht van de Noord-
zee zo maar niet kwijt. Deze
week hogedruk, weinig wind,
droog weer maar geen winter-
weer. Dan zou zo'n hogedruk-
centrum eens de wip naar Scan-
dinavië moeten maken en daar
wijst nog niets op.

Trouwens nergens in Europa
opvallend koud. Alleen noord-
Scandinavië tot -22, noord-Rus-
land -25, Oostenrijk tot -8° C.

Sterk hoge-
drukcentrum
van ruim 1040
mb boven En-
geland houdt
een zwakke
stroming tus-
sen west en
noord in
stand. Lucht
van de Noord-
zee, waardoor
overdag
6 a 8 graden.
Veel bewol-
king en
's nachts hoog-
stens rond het
vriespunt. De
mistkans is tij-
delijk kleiner
door iets dro-
gere lucht.
Een vuist weet
januari nog
niet te maken.

VOORUITZICHTEN
WOENSDAG T/M ZATERDAG

Aanhoudend rustig, bewolkt en
overwegend droog weer. Kans op
mist. Temperaturen dag en nacht
meest tussen de 2 en 6 graden.

ZON EN MAAN
Zon op morgen 8.42 uur onder 16.44 uur.
Maan op morgen 11.36 u. onder 2.45 u.
Volle maan 19jan. 22.28 uur.

Groninger zwanezang
van Jan de Bruin
In de jaren '70 was Jan de

Bruin het paradepaardje van
galerie De Mangelgang in Gro-

i ningen. Zijn galeriehouder
Leendert van Lagestein betaal-
de de jonge tekenaar-graficus
zelfs een vast maandsalaris. Na
de sluiting van zijn vaste gale-
rie wierp hij zich op het onder-
wijs: 13 jaar was hij verbonden
aan de Groninger Academie Mi-
nerva. Galerie Katuin brengt
nu zijn Groninger zwanezang.

Aan de avondopleiding maak-
te de Stadjer die meerdere tech-
nieken beheerst, het zijn stu-
denten mogelijk om vrijuit te
experimenteren. Twee jaar ge-
leden had hij het daar wel ge-
zien — hij stopte met lesgeven.
De Bruin is ook op Groningen
uit gekeken. Hij zoekt nu naar
mogelijkheden om zich voor lan-
gere termijn in Milaan te vesti-
gen. Op een dag reizen van
Wenen, Rome en Bazel moeten
er meer kansen voor zijn sur-
reële tekeningen liggen, denkt
hij.

De Bruin: "In het buitenland
snappen ze er niets van, dat ik
mijn baan heb laten schieten.
Als 'professor' heb je toch sta-
tus? Nou, die laat ik me daar
dan ook wel een beetje aanleu-
nen, maar Minerva is voorbij.
Ik zoek een nieuwe uitdaging
en ik denk dat Milaan de beste
stad voor me is. Voorlopig ben
ik daar nog niet verder geko-
men dan een camping. Maar de
strijd om er binnen te komen
heb ik nodig.

"Ook voor mijn werk is het
het beste dat ik een beetje op
mijn donder krijg en daar ont-
brak het in Groningen aan. Wat
overigens in Italië nog niet is
gelukt, slaagde wel in Wenen.
Daar vond ik onderdak bij gale-
rie Ariadne, zeg maar de twee-
de galerie van de stad. De res-
pons in Wenen is bemoedigend.
Voor de tekening sec is daar een
beter klimaat. Ariadne presen-

teerde in november ook een
twintigtal van mijn tekeningen
op de kunstbeurs van Montreal
in Canada."

■ Jan de Bruin, van wie tekeningen te zien zijn bij de Groninger
galerie Katuin. "Als je een aantal goede tekeningen hebt gemaakt,
dan kun je je geen misser meer permitteren."

Foto: Jan Willem van Vliet

Spiegel
"Ik teken elke dag. Voorna-

melijk over mezelf op een wat
onbewuste, indirecte manier. Ik
houd me een spiegel voor en
daarmee maak ik me ook din-
gen duidelijk. Ik ben begonnen
met boeken, maand ont-
stonden zo een 235 tekeningen.
Daarna ging ik er toe over om
twee tekeningen op één blad te
zetten en van lieverlee werden
dat er meer. Daarmee werd de
druk op mezelf ook groter. Als
je een aantal goede tekeningen
hebt gemaakt, dan kun je je
geen misser meer permitteren."

"Het tekenen gaat mij goed
af. Aan mijn werk kun je zien
dat ik een gedegen grafische
opleiding op de Minerva heb
gehad. Ik heb veel litho's ge-
maakt en dan leer je ook om in
laagjes over elkaar te werken.
Door dat lithografische verleden
kan ik goed inschatten wat het
impliceert om plotseling een fel
blauw te gebruiken. Elke teke-
ning wordt gedateerd. Die date-
ring kun je zien als een compo-
sitorisch element."

"De tekeningen zelf kunnen
ontstaan naar aanleiding van
een literaire gedachte die me
boeide en die ik voor mezelf
genoteerd heb. Vaak is er ech-
ter eerst een beeld, waarbij ik
dan een treffende bewoording
vind. Qua onderwerp voel ik me
het meest verwant met Enzo
Cucchi. Die weet heel vaak
meerdere betekenissen in zijn
onderwerpen te stoppen. Door-
fantaseren op één thema trekt
me, in de herhaling kan ik mijn
metaforenkwijt."

FRIGGO VISSER

Jan de Bruin Galerie Katuin, Folkingestraat
44, Groningen. Tot 23 januari.

Het weer
in Europa Ïw.r. ma* min n.sl

en temp temp mm
w.kr. gr.C gr.C ofgel.

Weerrapporten 13 jan7 uur m/sec. gist. etm.
Amsterdam zwaar bew. w 1 7 1 0.1
De Bilt zwaar bew. w 1 3 2 0.3
Deelen grondmist verand 2 0 0.2
Eelde zwaar bew. nw 2 7 3 0.2
Eindhoven zwaar bew. verand 2 1 0.2
Den Helder zwaar bew. n 3 7 5 0.2
Rotterdam zwaar bew. o I 5 3 0.2
Twente zwaar bew. verand 2 2 0.3
Vlissingen zwaorbew. no 3 4 2 03
Zuid Limburg zwaar bew. no 2 3 I 06
Aberdeen onbewolkt n 1 10 -2 0.1
Athene licht bew. n 3 14 7 0
Barcelona zwaorbew. n 4 10 2 6
Berlijn zwaar bew. w 2 3 -1 0.3
Budapest licht bew. nnwS S 2 0
Bordeaux onbewolkt nno 4 9 2 0
Brussel zwaorbew. no 2 3 1 09
Cyprus zwaorbew. wnw3 18 12 0
Dublin zwaar bew. wzw 1 9 6 0.2
Frankfurt zwaorbew. nno 4 5 3 0.1
Genève zwoor bew. nno 4 3 0 0
Helsinki onbewolkt nw 7 -1 -6 04
Innsbruclc onbewulkt no 1 4 -5 0
Istanbul regen w 3 8 7 0.1
Klagenfurt mist verand S -7 0
Kopenhagen licht bew. wnw 3 7-20
Los Palmas onbewolkt windst 20 14 0
Lissabon regen ono4 11 6 0.4
Locarno onbewolkt no 2 5 -4 0
Londen motregen o 2 5 0 0.6
Luxemburg zwaar bew. no 4 3 0 0
Madrid onbewolkt windst 7-6 0
Malaga zwoor bew. windst 15 5 1
Mallorca licht bew. windst 14 -1 0
Malta licht bew. wl 17 7 0
Moskou zwaorbew. nnw4 1 -10 4
München sneeuw n I I 0 0.1
Nice licht bew. nnwó 11 8 0.1
Oslo zwaar bew. windst 6 -2 0
Parijs zwaar bew. nno 4 5 1 0
Praag onbewolkt w 2 4-2 0
Rome onbewolkt nno 3 16 4 0
Split niet ontv.
Stockholm licht bew. wnw 3 5 -4 0
Warschau half bew. wnw 5 2-1 03
Wenen onbewolkt nnw 4 5 0 0
Zürich zwaorbew. o 2 0-10

kunst/weer/strips

Ziggy in pa's voetsporen

■ Met zijn vlassige baardje, karakteristieke gelaatstrekken, en lange
dreadlocks lijkt Ziggy Marley onderhand als twee druppels water op zijn
overleden vader Bob. Ook in muzikaal opzicht is de gelijkenis zo nu en
dan frappant, zo bleek gisteravond in de Oosterpoort in Groningen. Want
hoewel hij toch al op ruim elf jaar podiumervaring kan bogen, graait de
23-jarige Ziggy met zijn Melody Makers nog nadrukkelijk in de catalogus
met pa's greatest hits.

En als Ziggy zich tijdens de klassieker 'I shot the sherrif in het van Bob
Marley bekende overhangende spijkershirt hult, dan is dat vooral een
eerbetoon. Door zo nadrukkelijk in de voetsporen van pa te treden, lokt hij
de vergelijkingen natuurlijk wel uit. En die kunnen niet anders dan in zijn
nadeel uitvallen. Ziggy zingt niet slecht, en zijn 13-koppige band werkt
zich ambachtelijk door het repertoire van nieuwe poppy deunen en een
hele reeks rootsreggaehits, maar bijzonder is het allemaal niet, laat staan
opwindend. %

Pas tegen het eind, toen er al zeker twee uur opzat, werd de belofte
van de laatste langspeler 'Jahmeyka' eindelijk ingelost. Met een dampen-
de funkuitvoering van zijn eigen hits 'Tomorrow People' en 'Look Who's
Dancing' bracht hij het 800-koppige publiek massaal in beweging. Hij kan
het dus wel, écht op eigen benen staan.
Tekst: Siebrand Vos / Foto: Anko C. Wieringa
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Jury maakt van Internationale
Choreografen Concours een farce

Van onze kunstmedewerkster
Rita Kramer

De winnaaj* van de derde
editie van het
Internationale
•Choreografen Concours in
Groningen, Joaquin
Sabaté met zijn
choreografie 'Bubamxicoi',
kreeg zondag zo'n luid en
langdurig applaus dat de
jury niet meer aan haar
motivatie toekwam. Het
was dan ook een Gronings
onderonsje geworden. De
Catalaan Sabaté danst
sinds een half jaarbij de
Noordelijke dansgroep
Reflex.
Maar behalve applaus
klonk èr ook boosheid en
kritiek nadat de jury
zaterdagavond de
finalisten bekend had
gemaakt. De woede was
groot. En terecht:
tenminste drie
ondermaatse en twee
middelmatige
werkstukken drongen
door tot de finale.

Van een festivalsfeer was
nauwelijks sprake, het af-
gelopen weekeinde toen het

Derde Internationale Choreogra-
fen Concours Eigentijdse Dans
werd afgewerkt. Tot drie keer
toe, tijdens de twee voorrondes
zaterdag en de finale zondaga-
vond, .was de Groninger Stads-
schouwburg voor iets meer dan
de helft gevuld. En toen de jury
ria eindeloze beraadslagingen za-
terdag- en zondagavond de negen
finalisten en de uiteindelijke win-
naars bekendmaakte, was de
helft dat geringe publiek al weer
vertrokken. Hoezo bloeiend dans-
klimaat in (de stad) Groningen?

De thuisblijvers hadden onge-
lijk. Omdat het Concours ditmaal
weer een ander beeld vertoonde
dan de twee voorafgaande edities.
Niet alleen was de herkomst van
de 21 deelnemers (totaal hadden
zich trouwens niet minder dan 92
aangemeld) gevarieerder dan
ooit. Het aanbod leek weer een

beetje op de eerste editie, afwis-
selend en redelijk interessant,
maar ditmaal 'was er veel pure
dans en weinig 'danstheater'.

De twaalf choreografieën die
zaterdagmiddag werden getoond
bleken het zwakst. Het overgrote
deel was bijna slaapverwekkend.
Zelfs de twaalf minuten die een
choreografie maximaal mocht du-
ren, bleken vaak al veel te lang.
Maar met moeite waren de ge-
dachten erbij te houden en soms
leek zo'n stief kwartiertje wel een
uur te duren. Dat was vooral het
geval bij vijf Nederlandse inzen-
dingen, resultaten van de choreo-
grafieworkshops die het Scapino
Ballet Rotterdam en de Rotter-
damse Dansgroep jaarlijks voor
hun eigen dansers organiseren.

■ Scapirio Ballet in 'Doom. A Sigh' van de Nederlander Thomas Stuart, op muziek van Istvan Marta.
Foto: Jan Zeeman

Braaf en schools
Het bedje is voor deze aanko-

mende choreografen gespreid, zou
je in eerste instantie denken.
Want waar kun je met zoveel
begeleiding, met goed geschoolde
dansers en onder zulke prima
omstandigheden aan het werk.
Rick Kam, Anouk van Dijk, Serge
Rampal en Kirsten Debrock kwa-
men echter niet verder dan keuri-
ge, abstracte choreografietjes.
Waarin regels omtrent ruimtege-
bruik, ritme, variatie en dergelij-
ke, schools werden nageleefd. Het
resultaat: bloedeloze, brave en
saaie stukken zonder een eigen
gezicht.

Thomas Stuart (ook Scapino)
sloeg juist teveel door naar de
andere kant. Zijn 'Doom. A Sigh'
op muziek van Istvan Marta be-
gon dan wel met een indrukwek-
kend duet, toen er nog drie dan-
sers bijkwamen die in touwen
klommen, amechtig op de grond
laggen te bibberen en toen er tot
besluit een man in zijn blootje
ronddolde, waren de grenzen van
de kitscherige dramatiek al ver
overschreden. Pathetisch. En
juist dit werk mocht door naar de
'finale. Een van de uiterst discu-
tabele beslissingen van de inter-
nationale jury onder leiding van
Armando Navarro, de ex-artistiek
leider van het Scapinoballet.

Nee, dan het duetje Til be
Back in A Moment' van de (Tsje-
cho-)Slovaak Igor Holovac op mu-
ziek van Robert Schumann. In al
zijn onbeholpenheid (geen finale-
plaats) kon dit simpele werkje
voor een lange vrouw en een
kleine man ontroeren. Want er
sprak bezieling uit. Net als in
'Beyond the Legend' van de Ma-
leisische Pit-Fong Loh, de aller-
mooiste inzending van het Con-
cours. *

2de Noordnederlands
Verhalenfestival
Van onze kunstredactie

GRONINGEN - Van 3 tot en
met 13 februari a.s. wordt in de
USVA en het Universiteitsthea-
ter in Groningen het tweede
Noordnederlands Verhalenfesti-
val gehouden. Doel van het festi-
val is het vertellen van verhalen,
dat, aldus de organisatie, de laat-
ste tijd weer sterk aan populari-
teit gewonnen heeft, bij een groot
publiek onder de aandacht te
brengen. Uitgenodigd zijn Willem
de Ridder (o.m. bekend van zijn
VPRO-hoorspelen), Mirjam Mare
(met verhalen van Belcampo),
Angèle Jorna (Afrikaanse verha-
len), Jan Wartena (Noordeurope-
se en Indiaanse sagen), Connie
van Vollenhoven en Viktor Kai-
siëpo (met verhalen uit West-Pa-
poea).
- De opzet is in vergelijking met

cje eerste editie, die vorig jaar
veel publiek trok, iets gewijzigd.
Nieuw zijn de voorstellingen voor
Kinderen en de workshop Verha-
len Vertellen onder leiding van
Anne van Delft.

Aftreksel
Zeven finalisten ontvingen

1500 gulden per persoon. Een
mooie meevaller voor het Itali-
aans-Engelse koppel Laura Guar-
nera & Danal Guy, maar hun
langdradige 'Who is playing with
my D?' was niet veel meer dan
een slap aftreksel van het acroba-
tische idioom dat Lalala Human
Steps en Wim Vandekeybus met
veel meer lef en fantasie al sinds
jaren tonen. En TRISM van de
Engelsman Ben Craft vormde
dan wel een van de hoogtepunten
van het concours, toch is dit trio
niet meer dan een eigentijds in-
vulling van pure Cunningham-
techniek en een snufje 'Michael
Clark'. En daarmee toch wat min-
der oorspronkelijk.

De prijswinnaars tenslotte
vormden eigenlijk geen verras-
sing meer. Veerle Bakelants, de
enige Belg, won de tweede prijs
(5000 gulden) met haar koel,
cleane en semi-intellectualis-
tische Studie no 2 voor twee vrou-
wen. En Joaquin Sabaté (Spaan-
se nationaliteit, Nederlandse in-
zending) kreeg uit handen van de
Groninger Commissaris van de
Koningin H. J. L. Vonhoff de eer-
ste prijs (10.000 gulden) voor zijn
choreografie 'Bubamxicoi'. Dat
werk voor vijf dansers, talloze
bamboestokken en vijf kussens
was een van de boeiendste inzen-
dingen van het hele concours.

Het aankomende Nederlandse
talent bleek op een dood spoor.
En de organiserende Stichting
Groningen Dansstad zal zich voor
het volgende Concours (beloofd
door VonhofO ernstig over de ju-
ryleden moeten beraden.

Folklore
In dit verstilde, sprookjesach-

tige werk slaat de in Engeland
woonachtige choreografe op zeld-
zaam integere en oorspronkelijke
manier een brug tussen Oosters
en Westers bewegingsmateriaal.
Terecht kwam ze in de finale. Net
kis die andere op folklore geïnspi-
reerde (Spaanse) inzending van
de Amerikaanse Debora Green-
field. Zij gaf in haar 'Fuego Quie-
to' voor vier prachtige danseres-
sen haar hoogst persoonlijke en
introverte visie op de anders toch

.zo uitbundige flamenco-dans.

Dat «echter de twee Finse in-
zendingen — een vervelend trio-
tje van Susanna Veijalainen voor
drie vrouwen die als poppetjes op
een muziekspeeldoosje rondhup-
pelden (en nota bene daarvoor
nog een eervolle vermelding kre-
gen) en de slaapverwekkende
klassiek ballet-achtige mooidoe-
nerij van Javier Torres — door-
drongen tot de finale, wekte het
vermoeden van Finse partijdig-
heid: Jorma Uotinen, leider van
het Finse Nationale Ballet, was
een jurylid.

Slachtoffer van dit selectiebe-
leid was de Israëliër Itzik Galili.
Zijn spannende en rijpe 'The But-
terfly Effect' (voor drie dansers
en talloze bakstenen) werd geluk-
kig wel beloond door het publiek.
Zaterdag kreeg hij uit handen
van Benno Premsila, de voorzit-
ter van de werkgroep dansprojec-
ten van de Raad voor de Kunst
(hij sprak nogal laatdunkend

over "het probleem van de kijkcij-
fers") de publieksprijs van 2500
gulden.

Winnaar Choreografen Concours houdt niet van concoursen
interview

Danser Joaquin Sabaté: 'Dans is
nog zo onbelangrijk in Spanje.
Mensen zijn er nauwelijks in
geïnteresseerd. Het
danswereldje is erg klein en de
sociale condities van dansers zijn
verschrikkelijk slecht.'

Blij, blij? Natuurlijk."
Joaquin Sabaté (1963), de
winnaar van het Interna-

tionaal Choreografen Concours
(zie elders op deze pagina) moet
nog een beetje op adem komen.
Natuurlijk had hij het niet ver-
wacht, wel al gehoord van andere
festivaldeelnemers dat zijn werk
van "goed niveau was". Zijn cho-
reografie, 'Bubamxicoi', voor vijf
dansers, talloze bamboestokken
en vijf kussens was origineel,
speels en spannend. Hij kon dan
ook bogen op een prima team: de
choreografie had hij weliswaar
vorig jaar gemaakt bij het Brigita
Tromler Tanz Teater in Münster
<D.) waar hij toen danste, artis-
tiek leidster van Reflex (zijn hui-
dige • werkgever) Patrizia Tuer-
Üngs had hem nu de kans gege-
ven het werk met zijn huidige
collega's in te studeren. En zo
stond Joaquin, samen met Josje

Manuputty, Klaus Jürgens, Joan-
ne Fong en Dietmar Janeck op
het toneel.

Veel van het concours heeft hij
niet gezien, "we hadden het druk
deze week, we moesten een paar
keer optreden". Zo gaat dat als je
i»n de stad waar je woont, mee-

doet aan een concours. Sabaté
moet trouwens niet veel hebben
van concoursen: "Ik houd niet zo
van wedstrijden. Je vergelijkt al-
lemaal stijlen met elkaar en bo-
vendien is het zo'n marathon.
ledereen zit alweer in het pro-
grammaboekje te turen terwijl

men net uitgedanst is."
Toch doet Joaquin' Sabaté wel

vaker mee aan concoursen. "Je
moet wel. Hoe word je anders
bekend?" In Spanje won hij ooit
een tweede prijs voor een choreo-
grafie. "Dat was in tegenstelling
tot dit abstracte werk een heel
gevoelig stuk voor twee paren."
En in 1990 werd hij tot zijn
verbazing uitgeroepen tot beste
Spaanse moderne danser. "Ter-
wijl ik al een jaar in Duitsland
werkte."

Lang bleef hij er niet, daar in
Duitsland. "Het liefst wil ik in
zoveel mogelijk landen werken."
De horizon verbreden. Maar het
uiteindelijke doel "is een eigen
gezelschap, dat wil elke choreo-
graaf. Een eigen gezelschap in
Spanje, in Barcelona." Daar ligt
zijn hart, daar studeerde hij
dans, daar werkte hij bij verschil-
lende dansgezelschappen. Toch
vertrok hij in 1989. "Dans is nog
zo onbelangrijk in Spanje. Men-
sen zijn er nauwelijks in geïnte-
resseerd. Het danswereldje is erg
klein en de sociale condities van
dansers zijn verschrikkelijk
slecht."

Als kind danste Joaquin Saba-
té altijd, maar in zijn 2000 inwo-
ners tellende dorpje ("vermeld
het maar: Gandesa in Tarragona,
dan zijn ze trots") kon hij niet op
les. Daarom vertrok de Catalaan
("ik noem mijzelf geen Span-
jaard") toen hij zeventien was
naar Barcelona. "Een mooie stad.
Om zijn cultuur, om zijn architec-
tuur. En het gaat er wat Europe-
ser aan toe dan ?n Madrid."

Wat hem dwars zit, is het
Spaanse isolement. Op allerlei
terreinen, dus ook op dansgebied.
"Dat komt door de dictatuur van
Franco. Dat was niet goed voor de
Spaanse expansie. De mensen
waren niet geïnteresseerd in het
buitenland. Spanje was met 'pen-
sioen' tijdens Franco. Maar ik
heb er vertrouwen in dat de din-
gen nu sneller veranderen. De
jonge mensen zijn al anders, die
spreken tenminste ook andere ta-
len. In Spanje wonen veel arties-
ten. Maar ze hebben het materi-
aal, het geld en studio's nodig om
wat te doen met hun creativiteit."

En Groningen, hij woont er nu
een half jaar? "Ja, die stad vind
ik wel klein. Om te dansen is het
hier goed. Je zit hier in een
isolement, daardoor kun je je he-
lemaal storten op je werk. In
grotere steden word je zo snel
afgeleid door al die andere dingen
die er te doen zijn. Maar ik voel
me hier soms nog wel eenzaam.
Het is een beetje moeilijk contact
te maken met die Groningers. Ik
wil zo snel mogelijk Nederlands
leren, ik mis nu teveel."

En het geld, Sabaté won
10.000 gulden? "Dat zet ik weg,
dat ga ik sparen. Ik geef de
dansers er wel een deel van." En
de choreografie? "Ik hoop dat Pa-
trizia Tuerlings hem op het Re-
flex-repertoire zet. De kostuums,
de muziek, het lichtplan. Alles is
immers klaar." Nog niet zo'n gek-
ke gedachte, eigenlijk past Bu-
bamxicoi naadloos in het reper-
toire van Reflex.

RITA KRAMER

■ Een overgelukkige Joaquin Sabaté nadat hem werd meegedeeld dat hij
de eerste-prijswinnaar van het -Choreografen Concours 1992 is gewor-
den. Foto: Jan Willem van Vliet.

Mauricio Kagel maakt
muziek over muziek
Een programma, gewijd aan

de componist Mauricio Ka-
gel, biedt enige garantie tot

luisterplezier, want bij hem ge-
beurt altijd wel wat. Er wordt
becommentarieerd, gerelativeerd
en soms om zeep geholpen wat er
in het muziekleven aan min of
meer 'heilige' dingen bestaat.
Daarnaast wordt er ook vaak
nostalgisch teruggekeken naar
een tijd dat muziek nog 'mooi' en
tonaal was. Kortom, in het werk
van Kagel gaat het bijna altijd
'over' andere muziek, en wat dat
betreft is hij een hedendaagse
opvolger van Strawinsky, van wie
gezegd is dat hij 'muziek over
muziek' schreef; maar dan nim-
mer met satirische bedoelingen.

Alleen, plezierige dingen moet
je niet teveel rekken en dat ge-
beurde hier wel: tussen twee
blokken concert zat een 40 minu-
ten durend tv-filmpje van de com-
ponist, waarin een vervelende
man in een vervelend apparte-
ment zich overgeeft aan vervelen-
de beschouwingen en* verhande-
lingen terwijl hij naar muziek
van Kagel luistert (waarom hij
die radio niet acuut uitzet is het
verwonderlijkste aan het filmpje).
Met muziek was dit concert van
de Stichting Prime meer dan vol-
doende gevuld en zo had het
mogen blijven.

De nostalgie naar het tonale en
mooie kwam aan bod in het bijna-
romantische klavierwerk 'An
Tasten' en het nocturne-achtige
'Klangwölfe' voor (door een spe-
ciale demper bijna onhoorbaar
gemaakte) viool en piano. Er kon
gelachen worden om slagwerk-
stukken uit de cyclus 'Rrrrr....' —

bij het imiteren van treingeluiden
met twee ritmisch op en neer
gezwaaide bossen takken, of bij
met rijstkorels begoten koebellen.
De 'heilige' Bach en zijn koralen
kregen een ontheiligende beurt in
het 'Chorbuch'. Als je dat een-
maal gehoord hebt zul je nooit
meer op een vertrouwde manier
naar 'O Mensch, bewein dein
Sünden gross' kunnen luisteren.

Dat het in al die gevallen niet
alleen om commentaar op iets
bestaands gaat, maar ook om
autonome muziek, vergeet je
vaak, en eerlijk gezegd vallen
sommige stukken wat vorm be-
treft als zelfstandige compositie
wel eens bijna door de mand. Het
gelukkigst is Kagel als een speel-
se inval boven zichzelf uitstijgt
en pure muziek wordt. Bijvoor-
beeld in het eerste koorstuk uit
de cyclus 'Rrrrr...', waarin allerlei
r-klanken gezongen worden die
werkelijk een 'nieuw geluid' ople-
veren. De koorstukken uit 'Rrrr...'
waren wat dat betreft wellicht
het geslaagdste element uit het
programma: er kan gelachen wor-
den om wat Kagel aan geintjes
uithaalt, maar als zelfstandige
muziek houden ze zich ook staan-
de.

PAUL HERRUER

Gebeurtenis: concert met werk van Mauri-
cio Kagel door het Asko-koor 0.1.v. Jos
Leussink; Irene Post en Martina Bittner,
piano; Piëta Torenbeek, viool; Ger Wol-
thuis en Peter Wijnbergen, slagwerk. Ge-
hoord: 12 jan. in De Oosterpoort, Gronin-
gen. Publiek: 150.

Collectie Hoekstra
in Groninger Museum
Van onze kunstredactie

GRONINGEN -Van 18 janua-
ri tot en met 16 februari is in het
Groninger Museum een selectie
te zien uit de collectie hedendaag-
se beeldende kunst van de Gro-
ninger longarts Jan Hoekstra.
Hoekstra richtte zich van eind
jaren '60, toen hij begon te verza-
melen, tot eind jaren '70 op ab-
stract-geometrische kmnst. Uit
die periode wordt werk tentoon-
gesteld van onder meer Ad Dek-
kers, Peter Struycken, Herman
de Vries en Carel Visser.

Uit de collectie die Hoekstra in
de jaren '80 bijeenbracht, is werk
te zien van Tiddo Nieboer, Jan
Beutener, Milan Kunc en Philip-
pe Tonnard.

Filosofisch koekhappen
voor het hele gezin
Mijn vader achtte het ver-

standig om in vakanties
voor zijn zoontjes het

nuttige met het aangename te
verenigen. Zo ondernam hij niet
bij voorbaat kansloze pogingen
ons mee te tronen naar het Rijks-
museum, maar leidde ons naar
het Amsterdamse Museum voor
Nijverheid en Techniek (bestaat
dat eigenlijk nog?), een lustoord
voor de jonge onderzoeker. Elk
knopje zet een apparaat in bewe-
ging, lichtjes gaan op commando
flikkeren. Een fascinerende inwij-
ding in de wondere wereld van de
mechanica. De stoommachine
thuis maakte het verhaal com-
pleet. Wat moet de wizzkid die
zijn dagen slijt achter de pc van
pa het armoedig hebben!

Hieraan moest ik denken na
het zien van 'Wat De Wind Wil',
de als filosofische kindervoorstel-
ling gepresenteerde nieuwe pro-
duktie van De Horzel, het stad-
Groninger gezelschap van regis-
seur Cora Broekhuizen. Het hele
toneel is volgepakt met dat soort
heerlijke nijverheid-en-techniek
apparaten. Een groot oor gaat uit
zichzelf rijden, een ingenieuze in-
stallatie wordt door een voetpe-
daal in werking gesteld en produ-
ceert zeepbellen die met grote
kracht over het toneel worden
geblazen en een enorme pendule
kraakt en piept, en laat zuchtend
lampjes opgloeien en doven.

In deze mechanische Winkel
van Sinkel verbazen de Schoor-
steenman, de Uitschuiver en de
Stapvoetster zich hardop over het
wezen der dingen en de para-
doxen van de taal. Achteloos

wordt in een kleine drie kwartier
de geschiedenis van de filosofie
behandeld. De Schoorsteenman
leeft in Plato's Grot en heeft
kennis van Kants Ding an Sich,
de Uitschuiver heeft weet van de
kernproblemen van de metafysica
en hoewel de Stapvoetster wat
praktischer ingesteld is, heeft ze
wel degelijk diep nagedacht over
de essentie van het zijn: "Ik loop
dus ik besta".

Deze niet misse kost (voor ie-
dereen vanaf 6 jaar!) wordt door
Cora Broekhuizen geserveerd als
een spelletje wijsgerig koekhap-
pen voor het hele gezin onder het
motto 'De draaglijke lichtheid
van de filosofie'. Het fascinerende
is dat ze er daarbij in slaagt
zowel de snotneus van zes als de
intellectueel van zestig bij de les
te houden. De taalgrapjes komen
vooral over bij de volwassenen, de
kinderen volgen gebiologeerd de
werking van de apparaten of de
ook van Sesamstraat bekende ge-
sprekken over hier en daar ("Kom
eens hier." "Ik ben al hier.").

'Wat De Wind Wil' is zo'n voor-
stelling die de geest laat waaien
zonder dat je je daar tijdens het
kijken bewust van bent. Het nut-
tige wordt zo bijna ideaal met het
aangename verenigd.

LUUKVERPAALEN

Gebeurtenis: De Horzel speelt 'Wat de
wind wil' van Hanneke de Reus. Idee en
Regie: Cora Broekhuizen. Spel: Fenna
Besijn, Koos Kregel en Ron van Lente.
Vormgeving: Karei Buskes. Kostuums:
Alet Vleems. Licht: Jaap de Graaf. Gezien:
11 jan. in het Grand Theatre, Groningen.
Publiek: uitverkocht. Bijzonderheid: 15,
18, 22, 25 en 29 jan. en 1, 5 en 8 feb. ab
Verwondering, Noorderhaven, Groningen.

■ Ron van Lente, Koos Kregel en Fenna Besijn (v.1.n.r.) in 'Wat De Wind
Wil', 'een mechanische Winkel van Sinkel p 0 Chris vanA/VierSt
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Weet u dat u in onze winkels nog veel meer aanbiedingen tegenkomt?
Teveel om hier op te noemen, dus eigenlijk. Gaat u zelf maar kijken.

Cfl Boerenwit, -bruin 01 Spaghetti (I£9), Ch Huiswijn, | Ép
of-volkoren, elleboogmacaroni (1*25) of rood, wit of rosé, n _ - t '^^
verpakt, heel Nul."" schelpjesmacaroni ftft fles 1 liter

pak 500 gram ""

01 Vanillevla, èSöBSS> Salustianas. iA f
paklliter Jï?T l.Dy Cll Keukenrollen, met _ --ï sinaasappelen voor hand . rtn AHs„vice«in.

decor, pak 3 rollen Z.yy en pers, net 2Vï kilo 4.yy I I 1 SffS»»,
UI Zuurkoolspek, H I bij staan kunt u alléén kopen in

—i— a/C ■ I AH-winkels waar een van diezonder zwoerd, verpakt CTI Hele kip, mm, 01 Panklare gesneden n_ ) albert heijn L XrSSgm/ÏT
per 100 gram 2op schaal, ca. 1700 gram IU.~ boerenkool, zak 300 gram yy

.. **.. . r- 1'
-

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve man, papa en pa

PIETER WARNTJE KANT
op de leeftijd van 57 jaar.
9727 BT Groningen, 10 januari 1992.
Paterswoldseweg 266.

T. KANT-GENERAAL
FRANSCINA en RONALD
KARIN en HANS

De overledene is opgebaard in een van de rouwkamers
van het Uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoorn-
laan 187, wijk Selwerd te Groningen.
Bezoek 's avonds van 7-8 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 15
januari om 14.00 uur in aula 1 van het crematorium te
Groningen, i

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.
Indien u geen kaart heeft ontvangen, wilt u deze adver-
tentie dan als zodanig beschouwen.

Met droefheid geven wij kennis van het plotselinge
overlijden van onze zoon, broer, zwager en oom

PIETER WARNTJE KANT
Termunterzijl: K. KANT

T. KANT-WESTERHUIS
Brummen: K. KANT

J. K. KANT-TUIL
Delfzijl: A. KANT

J. KANT-KROEZE
f NEVEN en NICHTEN

Geheel onverwacht is uit ons midden weggenomen mijn
lieve schoonzoon

PIETER WARNTJE KANT
echtgenoot van Trijntje Generaal.
Baamsum, 10 januari 1992.
Baamsum 6.

P. GENERAAL

Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlijden van
onze directeur, de heer

P. W. KANT
Zijn grote inzet, werkvreugde en kennis van zaken waren
bijzonder.
Vooral zijn persoonlijke belangstelling zullen we nooit
vergeten.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.
Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe met dit zware
verlies.
Veendam, 10januari 1992.

NAMENS ALLE MEDEWERKERS
van SUPERCAR VEENDAM

Ik ben de weg en de
waarheid en het leven.
Niemand komt tot de
Vader dan door Mij.

Joh. 14 :6
Met diepe droefheid geven wij u kennis dat na een
langdurig, maar zeer moedig gedragen lijden, van ons is
heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

AALTJE
VAN BERGEN-MULDER

i

in de leeftijd van 67 jaar; sinds 27 april 1974 weduwe van
R. J. W. van Bergen.
Assen, 11 januari 1992.
Correspondentieadres: De Vallei 50, 9405 KK Assen.

J. WIJCHGEL
A. E. LANDSMAN-VAN BERGEN
A. LANDSMAN
ERROL
RENSO en NATASJA
MARIO
I. B. KARS-VAN BERGEN
A. A. KARS
OSCAR
REMON
M. J. JAGT-VAN BERGEN
J. H. M. JAGT
JEROEN
STEPHAN

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het
Rouwcentrum "De Boskamp" aan de Europaweg-Zuid te
Assen#
Condoléancebezoek: dinsdag van 19.45-20.15 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium "De Boskamp" op woensdag 15 januari om 14.30
uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.
Geen bloemen.
Liever geen bezoek aan huis.

Intens verdrietig delen wij u mee dat van ons is
heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve vader en
opa

HENDRIK STUUT
(Henk)

� 19-7-1910 111-1-1992
Dankbaar herinneren wij ons zijn nooit aflatende liefde en
zorg.
Jaltadaheerd 203, 9737 HP Groningen.

GINISTUUT-KAMSTRA
DIANA en KLAAS DIJKSTERHUIS
STEFFANIE
ROBERT

Henk is opgebaard in het uitvaartcentrum Boerhaave-
laan aian de Boerhaavelaan 19 te Groningen.
Bezoek dinsdag 14januari a.s. 's avonds van 7-8 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 15
januari a.s. om 15.00 uur in aula 1 van het crematorium
te Groningen.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid
in de koffiekamer van het crematorium.

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan, onze
lieve broer, zwager en oom

HENK STUUT
geliefde echtgenoot van Lugina Kamstra.
Groningen, 11 januari 1992.

W. STUUT
A. STUUT-KLOOSTER
NEVEN en NICHTEN

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze lieve
zwager en oom

HENK STUUT
geliefde echtgenoot van Lugina Kamstra.
Groningen, 11 januari 1992.

E. F. VEENMA-KAMSTRA
B. BOSMA «

NEVEN en NICHTEN

t
Bedroefd om zijn onverwacht heengaan, maar met dank-
bare herinneringen aan de liefde en grote zorg die hij ons
heeft geschonken, geven wij u kennis dat in groot geloof
en vertrouwen op God is overleden, voorzien van het
H. Oliesel, mijn lieve man en onze zorgzame vader

JACOBUS FREDERICUS
JOZEPH SCHOLTENS

echtgenoot van Bernardina Maria Johanna Slaghekke, op
de leeftijd van bijna 80 jaar.

Doetinchem:
B. M. J. SCHOLTENS-SLAGHEKKE

Abidjan (Ivoorkust):
ELLY SMIT-SCHOLTENS
ROELFSMIT

Bennekom:
MARIJKE KELTJENS-SCHOLTENS
WILLEM KELTJENS

Doetinchem:
JOSÉ SCHOLTENS
LOUISE SCHOLTENS
IRENE SCHOLTENS

.

Kloosterburen:
RENÉ SCHOLTENS

7005 GD Doetinchem, 10 januari 1992.
Gaanderenseweg 340.
Hedenavond om 19.00 uur zal er in de parochiekerk van
de H. Augustinus te Gaanderen een Avondwake voor
hem worden gehouden.
De gezongen Uitvaartmis zal plaatsvinden op dinsdag
14 januari om 11.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna
de begrafenis volgt op de Algemene Begraafplaats "Slan-
genburg" aan de Nutselaer (R.K gedeelte) te Doetin-
chem.
Samenkomst in de kerk om 10.55 uur.
Vader is opgebaard in de aula van het St. Antonia
verpleeghuis, Industrieweg 115 te Terborg waar u af-
scheid van hem kunt nemen hedenavond na de Avondwa-
ke en dinsdag van 10.00 tot 10.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal het
Onland, Rekhemseweg 175 te Doetinchem.

Na een moedig gedragen ziekte is toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze lieve oom

GERRIT DE VRIES
� 15-11-1918 111-1-1992
Groningen, 11 januari 1992.
Coendershof.
We zullen je missen.

Onnen: JACOB en BARBARA
GERARD
CORINA
MATHILDA

Usquert: HILDA en WIM
Correspondentieadres: De Vennen 14, 9755 PS Onnen.
De plechtigheid in het crematorium zal plaatsvinden in
aula 2 van het crematorium te Groningen op woensdag
15januari om 9.30 uur.

Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren.

Zacht en kalm is ingeslapen mij lieve vrouw, onze moeder
en oma

GRIETJE SNIP-DIJKSTRA
� 01-07-1919 1 10-01-1992
Tuinbouwstraat 5, 9881 PC Kommerzijl.

Kommerzijl: T. SNIP
Lelystad: WIM en HENNIE SNIP

ERIK en JEROEN
De overledene is opgebaard in één der rouwkamers van
het uitvaartcentrum CVU, Crematoriumlaan 2, te Gro-
ningen.
Condoléancebezoek, tevens afscheid nemen: dinsdag
14 januari van 19.00-20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 2 van
het crematorium Groningen op woensdag 15 januari om
13.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na afloop in de koffiekamer.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg waar-
mee hij ons heeft omringd, geven wij kennis dat zeer
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

GERHARD HEINRICH
SCHOLTENS

op de leeftijd van 83 jaar, geliefde echtgenoot van Jansien'
Brink.
9608 TD Westerbroek, 11 januari 1992.
Roodharsterlaan 3.

Westerbroek: J. SCHOLTENS-BRINK
Westerbroek: M. VAST-SCHOLTENS

H. VAST
Veendam: JANNIE

Westerbroek: GERDA
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in een der
rouwkamers van de EBO Stichting, K de Haanstraat 44
te Hoogezand.
Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 15 januari
a.s. op de N. H. begraafplaats te Westerbroek.
Zij die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen
worden om 13.30 uur in de N. H. kerk te Westerbroek
verwacht, waar een korte rouwdienst gehouden zal
worden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de be-
graafplaats te Westerbroek.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.
Willen zij die geen kaart hebben ontvangen deze adver-
tentie als zodanig beschouwen.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis dat na een leven vol liefde en zorg voor
ons allen en na een moedig, geduldig gedragen ziekte van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze pa en opa

EVERT EGGENS
op de leeftijd van 76 jaar.
9723 EK Engelbert, 11 januari 1992.
Engelberterweg 71.

TJ. EGGENS-BRUINIERS
Harkstede: G. EGGENS
Engelbert: G. A. VEENEMA-EGGENS

J. VEENEMA
Delfzijl: P. EGGENS

G. EGGENS-SCHOONVELD
H. WOLTIL-EGGENS
J. WOLTIL

Bedum: E. DIEPHUIS-EGGENS
B. DIEPHUIS

Middelbert: A. G. BUINING-EGGENS
H. BUINING

Roodehaan: J. EVENHUIS-EGGENS
E.'J. EVENHUIS

Sappemeer: J. VOORMA-EGGENS
J. VOORMA
en KLEINKINDEREN

Pa is opgebaard in h'et uitvaartcentrum Boerhaavelaan
aan de Boerhaavelaan 19 te Groningen.
Bezoek dinsdag 14 januari a.s. 's avonds van 7-8 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 15
januari a.s. om 11.00 uur in aula 1 van het crematorium
te Groningen.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid
in de koffiekamer van het crematorium.
Wil degene die geen rouwbrief heeft ontvangen, deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Dag lieve

OPA ENGELBERT
Engelbert, 11 januari 1992.
THEA en AREND SANDRA en GERBRAND
WIM REINDER
EFIEN EVERT
SUSAN MIRJAN
TESSA ELLEN
MARIEKE ■ IRMA
KARLIJN EDWARD
MONIQUE en MARCEL FRANK

Met een niet uitwisbare herinnering aan wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis, dat na een strijdvaar-
dig leven vol naastenliefde op 83-jarige leeftijd in alle
rust, te midden van zijn kinderen is overleden

JACOB KRAMER
Groningen, 11 januari 1992.
Correspondentieadres:
Regulusstraat 5,9742 LL Groningen.

N. KRAMER-KOMDEUR
J. H. KRAMER
M. KRAMER-VAN DE LEI
L. KRAMER
J. SCHULTZ
H. NIEBORG-KRAMER
P. NIEBORG

Mijn man en onze vader is opgebaard in het CVU
Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2 te Groningen.
Condoléancebezoek: dinsdag van 19.00-20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 1 van
het crematorium te Groningen op woensdag 15 januari
om 10.00 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

GEESSIEN KNIGGE-FEIKENS
op de leeftijd van 81 jaar, sinds 22 oktober 1976 weduwe
van Geert Knigge.
Siddeburen, 10 januari 1992.
"Ufkenshuis".
Correspondentieadres:
Hoofdweg 116, 9628 CS Siddeburen.

Veendam: G. KNIGGE
J. K. KNIGGE-WOLDHUIS
PIETER

Siddeburen: D. POT-KNIGGE
M. POT
AREND en THEA
GERT en MONIQUE

Veendam: GEERT en COBIE
GEERT

Veendam: FREA en HARM-ROELOF
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 15 januari om
14.30 uur in aula II van het crematorium te Groningen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Geheel onverwachts is
op 83-jarige leeftijd over-
leden onze broer, zwager
en oom
GEERT SCHOLTENS

Westerbroek:
Uit aller naam:
Fam. Scholtens

Geheel onverwachts
overleed onze beste zwa-
ger en oom
GEERT SCHOLTENS
geliefde echtgenoot van
Jansje Brink.
Westerbroek,
11 januari 1992.

Vries:
T. Bakker-Brink
en kinderen

Onverwacht is van ons
heengegaan onze beste
buurman
GEERT SCHOLTENS
Westerbroek,
11 januari 1992.

Fam. W. Reinders
Fam. N. de Jong
Fam. F. Tilman
Fam. N. Kiers
Fam. J. S. Buter
De heer H. Buter
Fam. A. Kruizinga
Fam. B. Appeldoorn
Fam. H. Huisman
De heer J. Hogenberg
Mevr. S. Struik
Fam. J. Wildeboer
Fam. R. de Vries
Fam. J. Leeuwerke

Bedroefd geven wij ken-
nis van het overlijden
van onze zwager en
oomzegger

EVERT EGGENS
geliefde echtgenoot van
Tjitske Bruiniers.
Engelbert.

Harkstede:
E. Tepper-Bruiniers

Haren:
J. Bruiniers
H. Bruiniers-Wekema
en neven en nichten

Heden is van ons heen-
gegaan onze vriendelijke
behulpzame buurman en
oud-buurman

EVERT EGGENS
Engelbert,
11 januari 1992.

Engelbert:
Fam. R. Oosterheert
Fam. O. Lelyveld
Fam. E. Berends
Fam. B. Kraai
Dhr. G. van der Heide
Fam. G. Balkema

Hoogezand:
Mevr. M. Appeldoorn-

Schutte
Harkstede:

Fam. T. Tamminga

Dag lieve
OPA KRAMER

Een laatste groet van
Klein-,
achterkleinkinderen en
achter-achterkleinkind

Je was meer dan
OPA

Appie en Joanne
Nellie en Hugo
Cinie en Martin
Astrid en Henk-Jan

Zeer onverwachts is
overleden onze zwager
en oom

TJEERD
BOSKLOPPER

Buitenpost:
Wietske

Sebaldeburen:
Weijer en Aaltje

Grootegast:
Übel en Hillie

Sebaldeburen:
Ane en Geertje

Marum:
Jan en Riek

Tolbert:
Anne en Antje

Groningen:
Jan en Gerry
Neven en nichten

Plotseling is van ons
heengegaan mijn lieve
broer en onze oom

ALBERT
KLEEFMAN

in de leeftijd van 87 jaar.
Slochteren,
9 januari 1992.

Peize:
Jacoba Hamminga-

Kleefman
Drachten:

Antje en Dirk

maandag 13 januari 1992 11
TANPEMASSERS

j. —-I 2000 tot 3500 kg l.v.m.I ■ | . Standaard geremd, te-

kHÊWPSÊ rugn'automaai ' neuswie''

Hoofddealer Saris - Wes-
teria " HaP ert " Anssems -

Brenderup.

IE

3obToÖRTEM
PLAVUIZEN

volop aanbiedingen
in wand- en vloertegels

Bij aankoop van een kamervloer (v.a. 30 m 2)

leggen wij deze gratis.
Montage door onze eigen service-afdeling mogelijk.

Openingstijden:
Dagelijks 13.00-17.00 Ulgersmaweg 147

Donderdag 19.00-21.00 9731 BR Groningen
Zaterdag 10.00-12.00 050-410101

RUILVERKAVELING "SAUWERD"
LANDINRICHTINGSWET
PLAN VAN TIJDELIJK GEBRUIK

Kennisgeving ingevolge artikel 190, vierde lid

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkave-
ling "Sauwerd" deelt mede, dat voor deze ruilver-
kaveling van 27 januari 1992tot en met 10februari
1992 in het Bureau van Uitvoering, gevestigd
Landbouwcentrum (kamer 306), Engelse Kamp 6
te Groningen, op werkdagen - behalve op zater-
dagen - van 10.00 tot 12.00 uur voor een ieder
kosteloos ter inzage zal liggen het ontwerpplan
van tijdelijk gebruik (1992), als bedoeld in artikel
190, derde lid van de Landinrichtingswet.

Uiterlijk 14 dagen na de laatste dag waarop de in
artikel 190, derde lid, bedoelde stukken ter inzage
hebben gelegen (dus tot en met 24 februari 1992)
kan iedere belanghebbende gebruiksgerechtigde
zijn bezwaren tegen het ontwerpplan van tijdelijk
gebruik schriftelijk bij de Landinrichtingscommis-
sie indienen, adres: Postbus 30027, 9700 RM
GRONINGEN.

De Landinrichtingscommissie
voor de ruilverkaveling "Sauwerd", | 1
T. Stavenga, voorzitter.
Ir. G.J. van den Berg, secretaris.

ROMANTISCH
MODERN * MODERNE

IN LEDER CHESTERFIELD

> - y\>s
<

Kopenhagen laat zien hoe Chesterfield
ook modern kan zijn: zonder buttons,

strak gestyled, met een goed zitkomfort.
Een moderne bank in trendy tinten.

2'/2-zits
3895 -

minus 500.- inruil.
In 1- t/m 4-zits en high back leverbaar.

VLIEGHUIS MEUBELEN _l
HOOFDWEG 254 SLOCHTEREN TEL 05982-1673

■ ■NmiNIIMIJ.HTIJJr.IIJIUTIIMI.ItM

MAANDAG-, DINSDAG- EN WOENSDAGKOOPJES

Nieuwsblad van het Noorden _
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Na een liefdevolle verzorging in "Neerwolde", geven wij
kennis van het heengaan van onze lieve zorgzame
moeder en oma

JOHANNA STRUIKSMA
in de ouderdom van 92 jaar, sedert 31 juli 1972 weduwe
van Eeuwe Riemersma.
Groningen, 11 januari 1992.

Leutingewolde: JOH.RIEMERSMA
M. RIEMERSMA-MULDER

Steenwijk: J.RIEMERSMA
T. RIEMERSMA-LOK
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

Correspondentieadres:
Leutingewolderweg 24,9313 TG Leutingewolde.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op woensdag
15 januari om 12.30 uur in het crematorium "De Bos-

kamp" (Europaweg Zuid) te Assen.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

"Ie vroag'n d'r nait om,
moar'tkomt."

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor alles
wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve schoonmoe-
der, onze zorgzame oma en overoma

FROUWKE
ZUIDEMA-KAMPHUIS

op de leeftijd van 89 jaar, sedert 1 juni 1978weduwe van
Remko Zuidema.
Hoogezand, 10 januari 1992.
"Huize Voor Anker".
Correspondentieadres:
Zandsteenlaan 41,9743 TH Groningen.

Groningen: K MEIJER
H. LAMBECK-ZWANEVELD

Assen: HANSenNELLY
Dwingeloo: INA en ROELOF

GEKE
RIENK
MARIJKE

Sappemeer: MARGRIET en GERT
Oma is opgebaard in het rouwcentrum, K. de Haanstraat
44 te Sappemeer.
Bezoek dinsdag 14 januari tussen 17.00 en 17.30uur.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvin-
den.
Geen bloemen.

Enige en algemene kennisgeving
Na een kort ziekbed is heengegaan mevrouw

AUKE DREISE
op de leeftijd van ruim 80 jaar.
Slochteren, 11januari 1992.
" 't Olderloug".

H. E. J. HARTOG, exec.-test.

Hoofdweg 114,9621AN Slochteren.
De overledene is opgebaard in haar kamer nr. 27 van
"'tOlderloug" te Slochteren, alwaar u op dinsdag
14 januari van 16.30-17.00uur afscheid kunt nemen.
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 15 januari
óm ± 14.00uur.
Indien u de overledene de laatste eer wenst te bewijzen
wordt u verwacht om 13.30 uur in de consistoriekamer
achter de Ned. Herv. Kerk te Schildwolde.
Na de begrafenis is er gelegenheid om samen nog een kop
koffie te drinken in voornoemd gebouw.

Verdrietig geven wij kennis dat, na een liefdevolle
verzorging in Huize Moria, is overleden onze lieve moeder
en oma

FENNEGINA JACOBA
DOFF-DE VRIES

op de leeftijd van 79 jaar, sinds 24 juli 1987 weduwe van
Geert Jan Doff.
Veendam, 10 januari 1992.
Huize Moria.
Correspondentieadres:
G. L. Wolterbeek-Doff, Tjamme 88,9642 JW Veendam.

Veendam: JAN DOFF
Veendam: GEES WOLTERBEEK-DOFF

ROB WOLTERBEEK
Grouw: GERWIN DOFF

REINA WERKMAN
Veendam: ANNELOUS DOFF

Amsterdam: MASCHA en MARC WOLTERBEEK
Gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren in de
aula, Langeleegte 54 te Veendam op maandag 13 januari
a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematie zal in familiekring plaatsvinden.

Onverwacht is, na een liefdevolle verpleging in het
verpleeghuis "De Enk", van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder en oma

TALEA
WILTJER-VAN CALKAR

in de leeftijd van bijna 83 jaar.
Zuidlaren, 11 januari 1992.
Correspondentieadres: Oostereind 3,9444 KD Grollo.

Zuidlaren: A. WILTJER
Kampen: J. WILTJER

P. WILTJER-BOUWMAN
CAS

Grollo: J. WARRINGA-WILTJER
G. WARRINGA
TALEA
ANKO

IJsselmuiden: ANCO en MIRANDA
JEFFRY

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het
rouwcentrum "De Boskamp", Boskamp 5 te Assen (Euro-
paweg Zuid).

Rouwbezoek: van 18.30-19.30uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op woensdag
15 januari om 13.30uur in het crematorium te Assen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.

Na ruim een maand in "Neerwolde" te zijn verpleegd, is
geheel onverwacht overleden onze lieve zorgzame vader,
opa en overgrootvader ,

CHRISTIAAN MEKKERING
sinds 9 februari 1986 weduwnaar van Wiegertje Hof-
kamp.
Geboren 23 augustus 1905 Overleden 11 januari 1992
Gorechtkade 172a, 9713 CM Groningen.

'Leeuwarden: A. DRAGTSTRA-MEKKERING
M.DRAGTSTRA
S. HAVEN-MEKKERING

Paterswolde: H. WEBER-MEKKERING
L. I. WEBER

Groningen: A. SUIDHOFF-MEKKERING
J. A. SUIDHOFF

Ruischerbrug: CHR. MEKKERING
W. MEKKERING-HARMS
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van
het Uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoomlaan
187, wijk Selwerd te Groningen.
Bezoek 's avonds van 7-8 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 15 januari
om plm. 10.00 uur op de begraafplaats te Engelbert.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Café
Ruben, Engelberterweg 51 te Engelbert.

In plaats van kaarten
Toch nog onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve
man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader

TIEME KARST
in de leeftijd van 87 jaar.
9331AX Norg, 12 januari 1992.
Dorpshuisstraat 23.

J.KARST-DIK
Eelde: H. RUTGERS-KARST
Norg: J.KARST

H. KARST-DE JONG
Hattem: G. KARST

' J.KARST-PANNEKOEK
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

Mijn man is opgebaard in het rouwcentrum-crematorium
*De Boskamp" aan de Europaweg Zuid te Assen.
Bezoekuren iedere dag van 18.30-19.30uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag
16 januari om 12.00 uur in de aula van "De Boskamp".
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

"Blijfmij nabij, wanneer het duister daalt"
Gez. 392

Bedroefd maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard
is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

JANTJE REINDERS
Geb. 26-4-1910 Overl. 10-1-1992

Zuidhorn:
J.K VANDUINEN

Franeken
EP VAN DUINEN
BETTYVAN DUINEN-HOUTSTRA

Leeuwarden:
JANKORNELIS
ANNETTE

Tweede Exloërmond:
LUIT DATEMA
IDA DATEMA-VAN DUINEN
TUNNIS
JANKO

De teraardebestelling zal plaatsvinden na een rouwdienst
vanuit de Ned. Hervormde Kerk te Zuidhorn, op dinsdag
14 januari 1992. Aanvang van de dienst: halftwee.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de
consistorie van de kerk.
Deze dagen thuis liever geen bezoek.
Correspondentieadres:
Jellemaweg 19,9801CG Zuidhorn.
Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, dan kunt u
dit bericht als zodanig beschouwen.

Leverancier voor al uw
naamplaten - stickers -

stempels
tevens bewegwijzering voor:

terreinen en gebouwen

JUh.Lukkennr Groningen - tel. 050-129737

NIEUWE BOTERINGESTRAAT 63
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur

HOUTEN VLOER?
Stel uw vloer is 30 m 2, dan leggen wij voor u een houten vloer met

onderlaag en atwerklijsten, geschuurd en 1 maal gelakt.
N B. U lakt de vloer daarna nog 2 maal ot wij doen dit voor u.

30 m 2 vurehout extra gedroogd!
11.5 cm breed 1999.-
30 m 2 Amerikaans grenen extra gedroogd!
Brede vloerdelen 17.5of 22.5 cm
Erg mooi! 2429.-
30 m 2 Scandinavisch grenen extra gedroogd!
Brede vloerdelen 185 cm
Uitgeselekteerd hout, zeer mooi 2849.-
Wij leveren ook LARIX- en PITCH-PINE vloerdelen

SMfINT
HOUTEN VLOEREN

Damsterdiep 72, Groningen. Tel. 050-128731
Maandagmorgen gesloten

Donderdag koopavond

Nog zeer onverwacht is
van ons heengegaan on-
ze lieve schoonzuster en
tante

GEERTJE
NIJDAM-v. VEENEN
weduwe van G. Nijdam.

Haren:
J. Nijdam
G. Nijdam-Brink

Zuidlaren:
H. J. Nijdam-Übels
Neven en nichten

Dag lieve
OMA EGGENS

9 januari 1992.
Aaltje
Harm Jan
Willem en Alma
Hillechien en Dirk
Wim
Martin

Na een leven vol liefde en trouw, vol zorg voor allen die
hem lief waren, is van ons heengegaan mijn lieve man
onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

ALBERT PIK
op de leeftijd van 90 jaar.
9643 BN Wildervank, 12 januari 1992.
Mercuriuslaan 39.

M. PIK-KIELMAN
Assen: FLIP en GÉ
Assen: ANNIE en CEES

Appingedam: WIEGER en TRIJN
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

Mijn man, onze vader, groot- en overgrootvader is opge-
baard in aula Langeleegte 54 te Veendam.
Gelegenheid om afscheid te nemen en het condoléance-
boek te tekenen dinsdag 14 januari van 19.00 tot 19.30
uur.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaats-
vinden op woensdag 15 januari om 13.30 uur in het
crematorium "Oost-Groningen" aan de Acacialaan te
Winschoten.
Zij die de laatste eer wensen te bewijzen, worden om
13.15uur in het crematorium verwacht.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Na een liefdevolle verzorging in "Innersdijk" is geheel
onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

EKKELIENTJE
JAGER-NOORDHOF

sinds 5 april 1980 weduwe van Harm Jager; in de leeftijd
van 95 jaar.
Groningen, 11 januari 1992. •

Correspondentieadres:
Metaallaan 95,9743 BP Groningen.

Welsrijp: G. RINSMA-JAGER
P. RINSMA

Enkhuizen: J. JAGER
R. JAGER-DE JONG �

Groningen: H. JAGER
Beverwijk: M. D. JAGER

J. JAGER-LOURENS
Groningen: W. JAGER

A. JAGER-KUIPERS
Groningen: D. JAGER

KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van
het Uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoornlaan
187, wijk Selwerd te Groningen.
Bezoek 's avonds van 7-8 uur.
Een rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 15
januari om 11.00 uur in de aula op de begraafplaats
"Selwerderhof" te Groningen, waarna aldaar de begrafe-
nis zal plaatsvinden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamerop debegraafplaats.

f
Zeer onder de indruk van de waardige wijze waarop hij
afscheid van ons nam, delen wij u mede dat mijn lieve
man, onze pa, schoonvader en opa

GERHARDUS BERNARDUS
SAVENIJE

op 87-jarige leeftijd is overleden.
� 7 juni 1904 110januari 1992
te OudePekela te Veendam
Prins Bernhardlaan 56,9641LW Veendam.
Huize "St. Franciscus" K. 36.

F. B. M. SAVENIJE-RODENBERG
Veendam:

TREES en JOOP DRENTH-SAVENUE
Doezum:

TOOS en DIRK FROENTJES-SAVENIJE
Veenddm*

JAN en RIA SAVENIJE-DRENTH
Veendam:

THEO en ANK SAVENIJE-DE LANGE
Twello:

BERNARD en INE SAVENIJE-PHILIPSEN
Amsterdam:

HARRY en MARIJKE SAVENIJE-HOL
en KLEINKINDEREN

De Eucharistieviering zal gehouden worden op woensdag
15 januari om 10.00 uur in de R.K kerk van de parochie
Maria ten Hemelopneming te Veendam, waarna de
begrafenis op het R.K kerkhof zal plaatsvinden.
Gelegenheid om te condoleren na de begrafenis in Huize
"S£. Franciscus" te Veendam.

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat na een
langdurig, maar zeer moedig gedragen lijden, van ons is
heengegaan onze zorgzame moeder en oma

TRIJNTJE
VAN DER VLAG-PLATJE

op de leeftijd van 71 jaar; sedert 4 maart 1980 weduwe
van Harm van der Vlag.
9531 EN Borger, 9 januari 1992.

.Markestraat 76a.
Borger: S. VAN DER VLAG

G. VAN DER VLAG-VELDMAN
Borger: N. VAN DER VLAG

Stadskanaal: J. C. VAN DER VLAG
J. VAN DER VLAG-SMIT
JESSICA
ERWIN
JANNIE

Gasselternijveen: G. VAN DER VLAG
I. VAN DER VLAG-ZONDAG
RAMON

Geen bloemen.
De crematie vindt plaats op dinsdag 14 januari a.s. om
10.00 uur in het crematorium T)e Boskamp' aan de
Europaweg-zuid te Assen, alwaar u vanaf 9.50 uur wordt
verwacht.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.
Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Wegens het overlijden van onze direkteur is
ons bedrijf woensdag 15 januari

GESLOTEN
Wij danken u voor uw medewerking.

Supercar Veendam.
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MARTINIHAL CENTRUM

KNVB-
ZAALVOETBALTOERNOOI

voor stad-Groninger verenigingen om de
"KNVB-MIDWINTERCUP"

Deelnemers:
de meeste standaardteams amateurverenigin-

gen in hun sterkste bezetting
13t/ml6 januari: voorrondes aanvang 19.30uur

17 januari: finales aanvang 19.00uur
Entree: iedere avond slechts f 2,50 p.p.

Geautoriseerde dealer van: /r\r A|lllDc\
Leolux • DeSede • Artifort •

/ Ut ALLUKt
Gelderland • Hülsta • Pastoe • / VAN EEN VCastelijn • Wittman • Ploeg • I rypi i |C|C\/C I I
Kendix • Baumann • Kvadrat*! I
Arabia • Alessi • <■—-""""""""x WOON- / ■VCULTUUR/Montis • stelton • Flos • \ y
Arteluce • Thonet • Saporiti
Label • van Besauw •

WK meubelen en woningtextiel

GetTifsma Interieur^/ \ 1 Kloekhofststroot 49
\ t 9401 BB AssenV Telefoon 05920-13477

FAILLISSEMENTEN
Arrondissementsrechtbank te Assen

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Assen
d.d. 7 januari 1992 is het volgende faillissement:

UITGESPROKEN:
Faillissementsnr.: F.l/1992
Naam: Exploitatiemaatschappij Muhring B.V.
Statutaire zetel: De Wijk
Adres: Hessenweg 2 A te De Wijk
Dossiernummer K.v.K. Drenthe/Meppel: 33539

• Rechter-commissaris: mr. M. C. D. Boon-Niks
Curator: mr. J. J. C. de Rijk, Kanaaldijk NW 89,
Postbus 213, 5700 AE Helmond, tel. nr. 04920-38570

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
TE GRONINGEN

De arrondissementsrechtbank te Groningen heeft op 7
januari 1992 de navolgende faillissementen

UITGESPROKEN
I. Kiezebrink, Valreep 14, Groningen, straathandelaar in
tweedehands auto's, zaakdoende te Groningen, Bo-
raxstraat 69.
Geb. datum: 23 augustus 1960.
Dossier. K.v.K Groningen: 48972.
Rechter-Commissaris: Mr. R. Giltay.
Curator: Mr. J. H. Asbreuk, Oude Boteringestraat 13,
Groningen, Postbus 1100, 9701 BC Groningen (Tel. nr.
050-180541).

OPGEHEVEN
S. F. Lin, voorheen wonende te Winsum, Aconietenhof
30, thans te Groningen, Lierstraat 103, destijds restau-
ranthouder Chinees-Indisch restaurantbedrijf, Vlagtwed-
de, Wilhelminastraat 20.
Curator: Mr. T. S. Plas, Postbus 1100, 9701 BC
Groningen.

C. C. Bosveld, wonende te Groningen, voorheen Em-
mastraat 21-2, thans Radijsstraat 58a.
Curator: Mr. P. Rollingswier, Postbus 96, 9700 AB
Groningen.

H. J. Meijer, Lageweg 74, Wedde, voorheen h.o.d.n.
"Aannemersbedrijf Meijer", met nevenvestigingen "Aan-
nemersbedrijf H. J. Meijer", Hoofdstraat 59a, Beerta, en
"Aannemersbedrijf Meijer", Goldhoorn 9, Finsterwolde.
Curator: Mr. K. J. Zeef, Postbus 77, 9500 AB
Stadskanaal.

International Trading Company Groningen 8.V., sta-
tutair gevestigd te Groningen, voorheen zaakdoende te
Rotterdam, Coolhaven 140, Postbus 25084.
Curator: Mr. C. J. M. Stubenrouch, Postbus 25021,.
3001 HA Rotterdam.

SURSÉANCES VAN BETALING
Bij beschikking van de arrondissementsrechtbank te
Groningen van 7 januari 1992 is aan Keuken-badkamer
Studio "Groningen" 8.V., Peizerweg 142a, Groningen,
voorlopig surséance van betaling verleend.
Rechter-Commissaris: Mr. R. Giltay.
Bewindvoerder: Mr. C. Klomp, Oude Boteringestraat 71,
Groningen, Postbus 1073, 9701 BB Groningen (Tel. nr.
050-184777).
Het verhoor van de schuldenares en schuldeisers is be-
paald op dinsdag 10 maart 1992 te 14.45 uur in het
gerechtsgebouw te Groningen, Oude Boteringestraat 38.
Bij het inleidend verzoekschrift is geen ontwerp van ak-
koord gevoegd.

Bij beschikking van de arrondissementsrechtbank te
Groningeh van 7 januari 1992 is aan H. J. Kuper, Oos-.
terstraat 59, Stadskanaal, h.o.d.n. "Slagerij Kuper", defi-
nitief surséance van betaling verleend tot 15 april 1993,
ingaande 15 oktober 1991.
Bewindvoerder Mr. P. H. F. Yspeert, Oude Boteringe-
straat 17a, 9712 GC Groningen, (Tel. nr. 050-144280).
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Wwterhaven

#
GEMEENTE
SLOCHTEREN
Bestemmingsplan
De burgemeester der gemeente
Slochteren maakt ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 26,
1e lid van de Wet op de ruimte-
lijke ordening bekend, dat met
ingang van 14 januari 1992 ge-
durende een maand op de afde-
ling VROM van de gemeente
Slochteren voor een ieder ter in-
zage liggen de door de raad in
zijn vergadering van 16 decem-
ber 1991 ongewijzigd vastge-
stelde bestemmingsplannen:
a. Slochteren-kern, herziening

basisschool De Kinderboom;
b. Harkstede-kem, voormalige

landbouwschuur aan de Bo-
venkruier.

Genoemde plannen zijn vervat in
een kaart en zijn voorzien van
een toelichting en voorschriften.
Gedurende de bovenvermelde
termijn van een maand, kunnen
zij die tegen de desbetreffende
ontwerp-plannen bij de gemeen-
teraad bezwaren hebben inge-
diend, bij de Gedeputeerde Sta-
ten der provincie Groningen,
Postbus 610, 9700 AP Gronin-
gen, bezwaren indienen.

Slochteren, 13 januari 1992.

De burgemeester der gemeente
Slochteren,
J. B. M. Lebbink.

fOHM I
I

modestoffen I
I De Brinken 6, Haren.
I Tel. 050-349496.
I Maandagmiddag
| vanaf 13.30 geopend.

Hoff. Ford serv. dealer

I AUTOBEDRIJF
I DORENBOS■ _ —'*U-■_

-

B EELDERWOLDE
— TELEFOON 050-250415

fsCHÜIMPLASÏÏKS
■ PER PLAAT OF OP MAAT! ■
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BRUGSTRAAT 30
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■ Veendam machteloos in Almelo 15
■ Veenhof verrast in NK marathonschaatsen 16
■ Veldrijder Hendriks laat het afweten 18

Fortuna Sittard ontloopt fikse nederlaag in Oosterpark

Groningen nadert vierde plaats
Van onze sportredacteur Harry Hesseling

GRONINGEN — Zo mooi als vorig jaar, toen gedag-
droomd werd over de landstitel, kan het niet meer
worden. Maar de inhaalrace die FC Groningen in de
herfst inzette, kreeg gisteren een prima vervolg en
belooft veel voor de tweede seizoenfase. De Groningers
lieten Fortuna alle hoeken van het Oosterpark zien, al
kwam dat in de score (2-1) onvoldoende tot uiting. FC
Twente, de volgende tegenstander, werkte mee aan de
Groninger opmars door bij RKC in de fout te springen
en momenteel wordt het vizier gericht op de vierde
positie die een nieuw rondje Europa garandeert. Succes
lijkt verzekerd indien het koningskoppel Meijer-Djuro-
vski zich aansluit bij de rest van de ploeg, die het niveau
van de bejubelde jaargang '91-'92 weer te pakken heeft.

Natuurlijk wilde Djurovski
niet alleen opvallen met een witte
haarband, die zijn zwarte panty
als handelsmerk heeft verdreven.
Hij had weer eens een dag dat te
veel kunstjes die hij in gedachten
had mislukten. En uiteraard
werkte Meijer zich als immer uit
de naad. Het duo had het niet
gemakkelijk met een dubbele be-
waking en moest in een zeer
kleine ruimte maar een opening
zien te vinden. Toch bleef het
tweetal, dat in FC Groningens
beste tijden de meeste roem ver-
gaarde, achter bij de rest van de
volledig opgeleefde ploeg.

Het bittere bekereinde in Ker-
krade, afgelopen woensdag, heeft
de Groningers in elk geval niet
uit hun evenwicht gebracht. Ze
voelen zich te goed voor de mid-
denmoot en pakten Fortuna, dat
het met Georg Kessler nog niet
beter doet dan onder de wegge-
stuurde Han Berger, vol overtui-
ging aan. Maar het bleek niet zo
gemakkelijk om de Limburgers
van zich af te schudden. Pas
veertien minuten voor de laatste
fluittoon van Van der Ende, die
af en toe de draad kwijt leek,
trapte Holband de Groningers na
de tiende hoekschop in de tweede
helft naar 2-1.

■ Fortuna-keeper Ruud Hesp en Jos Mordang voorkomen in eendrachtige samenwerking een doelpunt van Hennie Meijer. De Limburgers Rene Maessen, Henk Duut en Randy Samuel
(liggend) en de FC Groninger Ulrich gespannen toe. Foto; Wolter Kobus

■ Hennie Meijer op weg naar het eerste doelpunt van FC Groningen.
Randy Samuel kan hem niet meer afstoppen. Foto: Wolter Kobus

Wederopstanding
Holband is typerend voor de

wederopstanding van FC Gronin-
gen. Het leek er bij hem lange
tijd niet in te zitten, toch ontwik-
kelt hij zich als een gedegen
verdediger van niveau. Met de
topper Zygmantovitsj vormt hij
thans een zeer hecht centrumduo
in de defensie, waarin ook Boek-
weg aanvallend sterk opereerde.
Voor Van Dijk en Veenhof, de
twee die van de langgeblesseer-
den nog buitenspel staan, is daar-
om geen plaats vrij indien ze
weer beschikbaar zijn. De voor-
malige captain en vuurvreter
Van Dijk moet daarom rekening
houden met een geruisloos af-
scheid.

Met Huizingh is FC Groningen
simpelweg weer compleet. Het
kostte hem conditioneel moeite
om de negentig minuten vol te
maken, zijn kopkracht geeft een
extra dimensie aan de ploeg die
het zonder hem niet van lucht-
duels moet hebben. Huizingh
kopte een paar maal naast, of
vond doelman Hesp op zijn weg,
om FC Groningen eerder in vei-

ligheid te brengen. Maar hij had
zijn hoofd er wel bij om de bal
voor de voeten van Holband te
krijgen bij de beslissende goal.

De beide andere doelpunten
wekten op de lachspieren van het
traditioneel met ruim 13.000 kij-
kers gevulde Oosterpark. De
Limburgse doelman Hesp en Zyg-
mantovitsj begingen een flater,
die hen niet deerde om verder
veel bewondering te oogstten.
Hesp liet de bal onder zijn
lichaam door glippen waardoor
Meijer eenvoudigweg niet meer
kon missen (1-0). Vrijgespeeld
voor de Fortuna-keeper liet de
spits het traditiegetrouw afwe-
ten.

Zygmatovitsj maakte een pu-
pillenfout, die men van de klasse-
rijke Russische international niet
zou verwachten. Zijn onnozele
breedtepass bij het uitverdedigen
werd opgepikt door Anton Jans-
sen, die geen seconde nadacht en
uithaalde (1-1). Het Groninger
doel was op dat moment leeg
omdat Lodewijks op een terugs-
peelbal van Zygmantovitsj wacht-
te. Maar de Rus en de Brabander
verstonden elkaar op dat moment
niet, een probleem dat FC Gro-
ningen kan blijven kwellen.

Cijfers
FC GRONINGEN
Lodewijks 6 Olde Riekerink Vh
Holband 7 Huizingh 7
Boekweg 7 Roossien VA
Zygmanlovitsj Meijer 5V4
Wiison 6 Djurovski 6
Van Duren 7
Scheidsrechter Van der Ende 5

Blunders
Het zou moeilijk te verteren

zijn geweest indien de beide blun-
ders de uitslag hadden bepaald.
De Groningers waren beter, maar
hadden moeite met de compacte
defensie van Fortuna, dat de
speelruimte zo klein mogelijk wil-
de houden. "Je moet een bijzonde-
re dag hebben om van Groningen
één of twee punten af te pakken,"
stelde Fortuna's sterke man Kes-
sler naderhand. "Die sterke dag
hadden we in de eerste helft ten
dele, maar Groningen begreep na
de rust veel beter hoe het ons
onder druk moest zetten." Het
vroegere voetbal-opperhoofd, dat
altijd in stijl opereerde, legde zich
zonder bezwaren neer bij de ne-
derlaag, die weliswaar moeizaam
maar wel terecht tot stand kwam.
Kessler: "Al met al heeft Gronin-
gen verdiend gewonnen, maar ik
wil mijn elftal geen verwijt ma-
ken. Ons middenveld is in de
tweede helft volledig wegge-
speeld."

De Limburgers hadden na de
pauze niets meer te vertellen.
Met de sluwe spits Boogers bleef
het opassen, maar dat Lodewijks
in het tweede gedeelte geen enke-
le bal meer te stoppen kreeg was
kenmerkend voor de krachtsver-
houding. Alleen FC Groningen
viel aan en hield het publiek in
de ban met de onzekerheid of de
winnende goal nog zou vallen. "

We hebben gedaan wat we moes-
ten doen,"'vond Westerhof, wiens
verwachte vertrek naar PSV hem
ook na deze wedstrijd achtervolg-
de. Hij onderstreepte niets van
Eindhovense belangstelling te
weten en wacht een eervol aan-
zoek af. Maar toevallig hebben hij
en PSV wel gezegd dat er om-
streeks 1 februari duidelijkheid
zal zijn.
■FC GRONINGEN: Lodewi|ks: Holband:
Boekweg, Zygmantovitsj, Wilson; Van Duren,
Olde Riekerink. Huizingh, Roossien; Meijer,
Djurovski.
FORTUNA SITTARD: Hesp: Duut; Maessen,
Samuel; Usta. Mordang, Driessen (73. Bar-
mentloo), P. Janssen; Sneekes, Boogers, A
Janssen.
Scoreverloop: 18. Meijer 1-0, 22. A Janssen
1-1, 76. Holband 2-1.
Scheidsrechter: Van der Ende.
Toeschouwers: 13.377.

WK-organisatie
neemt Poeleke
lelijk bij neus
VALKENSWAARD — Adri

van der Poel heeft zich bij de
neus laten nemen door de
organisatie van het WK
veldrijden in het Engelse
Leeds. De Brabander veron-
derstelde dat hij vorig jaar
het WK-parcours had ver-
kend, maar hoorde in decem-
ber van bondscoach Stam-
snijder tijdens de eerste trai-
ningstage in Groesbeek dat
hij de twee lastige stukken
niet had gezien.
"Waarom ze dat gedaan

hebben, weet ik niet. Ik ver-
onderstelde dat het een ge-
makkelijk traject zou zijn,"
aldus Van der Poel. Voor de
mondiale titelstrijd in Enge-
land neemt Van der Poel nog
deel aan drie veldritten.
Voor het overige traint hij op
de weg in aanloop naar het
wegseizoen.

Joegoslavië wil naar EK
Van onze sportredactie
BELGRADO — Joegoslavië is

vast van plan deel te nemen aan
de eindronde om het Europees
kampioenschap voetbal, van 10
tot en met 26 juni in Zweden. Dat
verklaarde de secretaris van de
Joegoslavische bond, Dusan Ma-
rovic, zaterdag in Belgrado. "Wij
voldoen aan alle voorwaarden
van de Europese Voetbal Unie",
zei Marovic. "Bovendien is Joego-
slavië lid van de Verenigde Na-

ties en van de wereldvoetbalbond
FIFA'.

De Zweed Lennart Johansson,
voorzitter van de UEFA, ver-
klaarde onlangs in een interview,
dat hij zich niet kon voorstellen
dat Joegoslavië gezien de oorlogs-
situatie in dat' land, aan het
toernooi in Zweden deel zou ne-
men. Op 16 januari zal het be-
stuur van de UEFA zich in een
vergadering over de kwestie-Joe-
goslavië buigen.

FORUM
Pfrommer ongeschikt als bondscoach?

Krasse taal van de Neder-
landse schaatselite deze
week. Het plan van de Ko-

ninklijke Nederlandse Schaats-
bond (KNSB) good-old Leen
Pfrommer weer als bondscoach
te benoemen stuit op heftig ver-
zet van de toppers. Pfrommer
zou niet meer van deze tijd zijn,
niet in staat zijn moderne
schaatstrainingen te verzorgen.
Falco Zandstra zei lelijke dingen.
Ben van der Burg liet zich in
negatieve zin over hem uit en het
bontst maakte Bart Veldkamp het
door Pfrommer als een 'veredel-
de kinderoppas' te kwalificeren.
Is Pfrommer • ongeschikt als
bondscoach?
"Ja," vindt schaatser Egbert

Post "Ik ben het helemaal met
de schaatsers eens. Hij is een
kinderoppasser Hij heeft veel
naam gekregen door Schenk en
Verkerk maar in deze ploeg is hij
niet op zijn plaats. Hij komt zo
gewichtig over. Doet veel belang-
rijker dan ie is. Krook, Klooster-
boer of Gemser zijn veel geschik-

ter. Leen Pfrommer alsjeblieft
riiet. Dat zou niet goed zijn voor
het schaatsen."
Henk Kok, sportredacteur van

Radio Noord, acht zich niet in
staat er echt over te oordelen. "Ik
heb Leen al jaren niet meer van
echt nabij meegemaakt. Toen ik
de kritiek las moest ik onmiddel-
lijk denken aan wat een
schaatsofficial dit jaar tegen me
zei. Volgens die man was Leen
uitermate geschikt als trainer van
Jong Oranje. 'Hij leert ze alles,
zelfs met mes en vork eten.' Zo is
het ook. Hij is bij Jong Oranje
met die jongens vormend bezig.
Als schaatser maar ook als
mens. Hij is een militair en dat wil
hii weten ook. Maar dat diskwali-

ficeert hem absoluut niet als
bondscoach."

Oud-schaatser Jan Bols kent
Pfrommer nog als coach. 'Toen
was ie wel veel jonger. Er waren
veel regels maar dat kon ik wel
waarderen. Als je er later over
nadenkt was het allemaal wel vrij
streng. Toch was hij wel in voor
een feestje hoor, als we dan
maar wel allemaal samen weer
naar huis gingen. Ach, iedereen
is moderner geworden, die jon-
gens ook."

Ex-wereldkampioen Hilbert van
der Duim wijt het probleem aan
iets anders. "Het is algemeen

. bekend dat een schaatser na een
jaar of vier problemen krijgt met
zijn trainer. En veel van die jon-

gens hebben al onder hem ge
traind in Jong Oranje. Ik het
Leen maar een paar keer mee-
gemaakt bij een interland. Toer
heb ik hem nooit als hinderlijk
ervaren. Het verhaal ging dat ie
een logboek had waarin hij bij-
hield wat elke schaatser uitvrat
Ik heb dat nooit kunnen controle-
ren."

Schaatsstatisticus Hedmar
Bijlsma houdt een slag om de
arm. "Ik veroorloof mijzelf niel
zoveel technische kennis. Ik heb
wel bewondering voor het werk
van Pfrommer in de loop det
jaren. Ook voor de manier waar-
op hij de training in de gewesten
heeft opgezet en de doorstro-
ming naar Jong Oranje. Maar ol

hij in staat is modern training te
geven weet ik niet."
Toneelschrijfster Hanneke de

Reus, die geen schaatswedstrijd
overslaat, ziet Pfrommer liever
niet terug als bondscoach. "Ik
associeer hem toch vooral met
vroeger. Met Ard en Keessie
enzo. Stel je voor dat die nu nog
zouden schaatsen. Ik vind het
belangrijk dat er af en toe vers
bloed komt, dus ik kan niet zeg-
gen dat ik ervoor ben."

Ook van marathonschaatsster
Alida Pasveer hoeft Pfrommer
niet terug te komen. "Leen
Pfrommer is ontzettend geschikt
om jonge schaatsers op te lei-
den. Maar als ze eenmaal vol-
wassen zijn moet je er een ande-
re trainer opzetten lemand met
een andere aanpak. Die succes-
sen van hem zijn al zo lang
geleden. Hij heeft nu bijna tien
jaar Jong Oranje onder zijn hoe-
de en daarmee behaalt hij prima
resultaten. Zo moet het maar
blijven."

JAAP KIERS

Herma Meijer juicht om
veroveren van OS-ticket
Van onze sportredactie
COLLALBO — Herma Meijer

heeft zich verzekerd van deelna-
me aan de Olympische Spelen in
Albertville. De 22-jarige Assense
scoorde gisteren tijdens de World
Cup-wedstrijd in Collalbo op de
duizend meter een eindtijd van
1.23,10 minuten en bleef daar-
mee ruim binnen de NOC-limiet.

De kans is groot dat Meijer in
Albertville op twee nummers van
start gaat, aangezien ze zaterdag
slechts negenhonderdste seconde
verwijderd bleef van de olympi-
sche limiet op de 500 meter.

De reis naar Albertville geldt
als bewijs voor de revival, die
Meijer deze winter doormaakt.
De eigenaresse van een bloemen-
zaak, in 1990 nog vierde op het
WK, plaatste zich vorig seizoen
niet voor het EK en WK en moest
mede daardoor haar plaats in de
kernploeg afstaan. Onder trainer
Roelof Smeenge werkte Meijer
sindsdien in het gewest Drente
aan haar terugkeer.

"Ik zat in een heel dal.
Verder naar beneden kon ik
niet", zei Meijer gisteren. Ze
richtte desondanks het vizier op
de Olympische Spelen. Collalbo
was de ideale plaats om de missie
te doen slagen. Meijer: "Het weer
was ideaal en het ijs perfect. Na
die 500 meter van zaterdag,
dacht ik: 'als ik de limiet wil
halen, dan moet het nu gebeu-

ren'. Al kan ik nog steeds niet
geloven dat het echt is gelukt."

Nationaal sprintkampioene
Christine Aaftink bevestigde in
Collalbo haar kandidatuur voor
olympisch eremetaal. In een
rechtstreeks duel op de 1000 me-
ter met Bonnie Blair moest de
Baambrugse wel de winst aan de
Amerikaanse laten, maar de tijd
van Aaftink leverde niettemin
een persoonlijk record (1.21,53)
en zilver op. Op de 500 meter

eindigde ze als vierde. Ook hier
ging de zege naar Blair.

De onverslaanbaar geachte
Gunda Niemann verloor zaterdag
op de 1500 meter en ze kon zich
niet meer herinneren wanneer
dat eerder was gebeurd. De con-
currentie wreef zich vergenoegd
in de handen. De allerminst zelf-
verzekerde wereldkampioene en
olympische favoriete zou van een
nederlaag wel danig in de stress
schieten. Het tegendeel was
waar. De Duitse sloeg gisteren
twee keer zo hard terug en liet
met name de Oranje-ploeg ont-
hutst achter.

Het antwoord van Niemann op
de drie kilometer kwam als een
mokerslag aan. Met 4.17,41 no-
teerde de 25-jarige bibliotheka-
resse de beste seizoentijd. Ze won
met liefst zes seconden voor-
sprong op haar landgenote Heike
Warnicke.

Alleen Van Gennip leek onaan-
geslagen door het Duitse geweld.
Ze vertrouwt op haar eigen koers.
Ze had veel pluspuntjes en
slechts een paar minpuntjes ge-
constateerd. En ze was natuurlijk
ook weer bezig geweest het ijs
'lekker te raken'. Waar dat alle-
maal toe moet leiden blijft voor-
alsnog een vraag. "In Albertville
maak ik de rekening wel op",
glimlachte de koningin van Cal-
gary.

■ Herma Meijer juichend over de
finish.
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Heini Otto lief
voor Feyenoord
Van onze sportredactie

GRONINGEN — Er werd het
afgelopen weekeinde veel ge-
scoord in de eredivisie. Vitesse
versloeg degradatie-kandidaat
VW met 6-1. RKC vernederde
FC Twente met 4-1. PSV won
met 4-1 van Sparta. Ajax zege-
vierde vrijdag al met dezelfde
cijfers over MW. En Volendam
heeft wat minder zorgen na de
3-2 overwinning op Roda JC.

Feyenoord blijft tweede en be-
haalde tegen FC Den Haag zijn
grootste thuiswedstrijd van dit
seizoen. De Rotterdammers
scoorden slechts één keer (Van
Gobbel), maar wonnen met 3-0
omdat Heini Otto twee keer in
eigen doel schoot. Feyenoord
speelde tegen het laaggeklasseer-
de FC Den Haag uiterst behou-
dend. De kansen kwamen pas
toen coach Dorjee het aandurfde
een derde aanvaller het veld in te
sturen. Slechts Van Gobbel, ma-
nus van alles, maakte een 'echt'
Rotterdams doelpunt. Ongelukki-
ge momenten van Otto leidden
tot twee eigen treffers van Den
Haag.

FC Twente verloor terrein. De
ploeg van trainer Vonk ging in
Waalwijk met maar liefst 4-1
onderuit tegen RKC. Decheiver
maakte voor de zesde keer dit
seizoen twee doelpunten in één
wedstrijd. Beerens en Hoekstra
waren eveneens produktief. Tus-
sendoor had Twente's schutter
Mulder nog wel voor 1-1 gezorgd.

Karakteristieken
PSV - Sparta 4-1 (1-1). 9. Romario 1-0, 15.
Gerard de Nooijer 1-1, 66. Kieft 2-1, 75.
Hoekstra 3-1, 90. Romario 4-1. Scheidsrech-
ter: Uilenberg. Toeschouwers: 23.600. Gele
kaart: De Getrouwe (Sparta).
SVV/Dordrecht '90 - Willem II 0-3 (0-1). 36.
Van Gastel 0-1, 70. Stewart 0-2, 77. Van
Geel 0-3. Scheidsrechter: Luijten. Toeschou-
wers: 1500. Gele kaart: Meeuwsen (Willem
II).
RKC - FC Twente 4-1 (1-0). 45. Hoekstra
1-0, 48. Mulder 1-1, 58. Decheiver 2-1, 63.
Decheiver 3-1, 89. Beerens 4-1. Scheids-
rechter: Reygwart. Toeschouwers: 2800. Ge-
le kaart: Van Googdalen (RKC).

Graafschap - FC Utrecht 0-0. Scheids-
rechter: Biankenstein. Toeschouwers: 5.100.
Gele kaart: De Wijs (De Graafschap).
Vitesse - VVV 6-1 (2-1). 29. Hilgers 1-0, 33.
Van den Brom 2-0 (strafschop), 45. Van
Leenders 2-1, 60. Van den Brom 3-1 (straf-
schop), 72. Latuheru 4-1, 81. Vermeulen 5-1,
86. Latuheru 6-1. Scheidsrechter: Van Dijk.
Toeschouwers: 4065. Rode kaart: Verberne
(VVV). Gelekaart: Van Leenders (VVV).
Volendam - Roda JC 3-2 (2-0). 5. De Freitas
1-0, 34. Kromheer 2-0, 51. Clayton 3-0, 62.
Hanssen 3-1, 76. Verhagen 3-2. Scheids-
rechter: Bakker. Toeschouwers: 2000. Gele
kaart: Stuyt (Volendam).
Feyenoord - FC Den Haag 3-0 (1-0). 11.
Van Gobbel 1-0, 68. Otto 2-0 (eigen doel),
76. Otto 3-0 (eigen doel). Scheidsrechter:
Houben. Toeschouwers: 14.111. Gele kaart:
Anton Vriesde, Lems (FC Den Haag).

Van der Pluym nadert
zilveren jubileum
bij BVV Den Bosch
Van onze sportredactie

GRONINGEN — Hans van
der Pluym heeft door het verlen-
gen van zijn contract als trainer
met twee jaar de mogelijkheid
geschapen zijn zilveren jublieum
in dienst van de eerste divisie
club BW Den Bosch te halen. De
43-jarige Van der Pluym kwam
op 1 juli 1967 als semi-prof doel-
man in dienst van de Bossche
club. Op 1 juli 1983 werd hij
assistent-trainer. In oktober 1990
werd hij opvolger van de ontsla-
gen hoofdtrainer Ririus Israël. In
die funktie heeft hij nu zijn ver-
bintenis verlengd tot 1 juli 1994.
Karakteristieken
FC Zwolle - Helmond Sport 1-1 (1-0). 21.
Weijers 0-1, 52. Van der Heide 1-1. Scheids-
rechter Klootwijk. Toeschouwers: 1200. Gele
kaart: Van Raalte (FC Zwolle), Weijers, He-
ijster (Helmond Sport).
AZ - Eindhoven 0-2 (0-0). 71. Wasiman 0-1,
80. Wasiman 0-2 (strafschop). Scheidsrech-
ter: Jol. Toeschouwers: 3350. Gele kaart:
Stroes, Ruitenbeek, Den Turk (AZ), Teuben,
Frijns (Eindhoven).
Haarlem - Top 1-0 (0-0). 87. Van Galen 1-0.
Scheidsrechter: Blommesteyn. Toeschou-
wers: 1259. Gele kaart: Van Galen (Haar-
lem).
NEC - Excelsior 3-0 (0-0). 56. Van Wonde-
ren 1-0, 58. Paymans 2-0, 90. De Romijn
3-0. Scheidsrechter: Sterk. Toeschouwers:
1250. Gele kaart: Lok (NEC), Taument,
Ridderhof (Excelsior).
BW Den Bosch - Go Ahead Eagles 0-2
(0-0). 60. Boere 0-1, 90. Bouwmeester 0-2..
Scheidsrechter: Schuurmans. Toeschou-
wers: 1398. Gele kaart: Bults (Den Bosch),
Schenning, Piqué (GA Eagles).

Inhaalwedstrijden
Van onze sportredactie

GRONINGEN — Voor vijf
van de zes achterstallige wed-
strijden van betaalde voetbal-
clubs in Noord-Nederland zijn
nieuwe data vastgesteld. Alleen
voor de zaterdag afgelaste wed-
strijd SC Heerenveen - NAC moet
nog een nieuwe datum gevonden
worden.
Woensdag 5 februari: Veendam
- SC Heerenveen
NAC - Emmen
Woensdag 19 februari: Willem
11 - FC Groningen
Zaterdag 29 februari: Emmen -

Cambuur
Zondag 1 maart: FC Groningen
- Ajgx

Raadsel
Het is een raadsel waarom de

oudste van de broers onder de
maat blijft spelen. Anderhalf
jaar geleden werd Erwin Koe-
man aangetrokken als vervan-
ger van Lerby en PSV leek een
mooie slag te hebben geslagen.
Op het EK van '88 en bij KV
Mechelen had de linkshalf uit-
voerig laten zien meer dan ge-
middelde talenten te hebben.
Koeman heeft inzicht, hij be-
schikt over een mooie trap, hij
is hard en hij heeft leiderskwa-
liteiten.

In zijn eerste seizoen bij PSV
was hij voornamelijk gebles-
seerd, in de eerste helft van dit
seizoen speelde hij soms goed,
meestal matig. Ooit hekelde hij
de instelling van Romario,

waarvoor hij door de club werd
berispt. Sinds die tijd doet Koe-
man er het zwijgen toe, maar
het moet hem zelf geweldig irri-
teren dat er op de een of andere
manier geen uitblinkersrol voor
hem is weggelegd.

Tegen Sparta kwam hij door
blessures van anderen dus ach-
terin terecht. Daar had Koeman
zich kunnen opwerpen als 'eer-
ste spelbepaler* van de ploeg,
maar daarvoor mist PSV dus
een ordentelijk systeem. Koe-
mans beste actie werd daarom
een mooie corner die door
Hoekstra werd ingekopt: 3-1.

De eerste en laatste goal wa-
ren van Romario. De Braziliaan
("De laatste twee kwartier was
ik een beetje moe") werd dus de
held van de avond, al maakte
hij z'n eerste doelpunt op de
rand van buitenspel en kreeg
hij de tweede op een presenteer-
blaadje aangeboden door Kieft.
Tussendoor liet de kleine Brazi-
liaan zien in elk geval fit te zijn
en niet te zijn veranderd; hem
gaat het om de goals en niets
anders dan de goals.

Egoïst
Na een half uur liet hij dat

nog eens zien. Gerard de
Nooijer had inmiddels met een
zondagsschot gelijk gemaakt,

nadat Jerry de Jong dom bal-
verlies had geleden. Aan de
andere kant stond Romario in-
eens met diezelfde De Jong voor
één tegenstander; de Braziliaan
weigerde echter zijn ploegge-
noot te laten scoren en probeer-
de het zelf. Hij liep zich vast.

Dat was de egoïst Romario
ten voeten uit, hoewel hij een
andere speler dan De Jong mis-
schien de bal wel had toege-
speeld. "Ik denk sneller dan de
anderen, hè," zei hij na de wed-
strijd onbescheiden, maar naar
waarheid en niet speciaal De
Jong bedoelend.

Sparta bleef in elk geval nog
behoorlijk lang in de race voor
een punt. Coach Jacobs blufte
na afloop dat zijn ploeg aanval-
lend had gespeeld, maar dat
was flauwekul. De opstelling
was aanvallend, de instelling
was behoudend, hoewel de Rot-
terdammers verschillende sco-
ringskansen kregen. PSV won
echter verdiend, zij het zonder
te overtuigen.

Kieft maakte weer een doel-
punt nadat hij een mislukt
schot van Hoekstra had gecon-
troleerd en hij in de draai kon
uithalen. De mooiste was de
laatste, van Romario. Met een
verre bal van Peter Hoekstra,
die even aan Frans van Rooij
deed denken, werd Wim Kieft
bereikt. Het balletje terug op
Romario en diens schot in de
verre hoek waren uit het boek-
je. De grote inhaalrace van de
Braziliaanse topscorer kan dus
beginnen.

Cijfers
Advocaat, die ook een aanbod

van FC Den Haag op zak heeft,

moet de leiding tijdens de kwalifi-
catieronden in handen krijgen.

"Als hij met Cruijff kan werken
tijdens de eindronde van het WK,
moetje daar gebruik van maken,"
verwoordde Boels de overtuiging
van het sectiebestuur. De con-
structie wordt geen goedkope
voor de KNVB. "De cijfers zijn
nog niet concreet ingevuld, maar
voor Cruijff was dat van secun-
dair belang," verklaarde Boels.

Volgens het bestuurslid is het
uitgesloten dat de voormalige ve-
dette van Ajax eerder dan het
WK in 1994 bij Oranje de touw-
tjes in handen krijgt, bijvoorbeeld
over zes maanden in Zweden. "De
eindronde van het Europees kam-
pioenschap in juni is niet ter
sprake gekomen. Waar geen pro-
blemen zijn, moet je ze ook niet
maken," meende Boels.

Het contract van Cruijff bij
Barelona loopt tot juli 1993. De
Nederlander zelf denkt het sei-
zoen daarna ook nog in de Cata-
laanse stad werkzaam te zijn.
Twee functies gelijktijdig beman-
nen, ziet de Amsterdammer niet
zitten. "Ik wil niet dat mijn werk
bij Barcelona wordt* geschaad
door de taak van bondscoach,"
aldus de trainer.

Voorzitter Nunez van de
Spaanse landskampioen ver-
klaarde eerder niet toe te staan

dat Cruijff zich gelijktijdig met
zijn werk in Barcelona ook nog
over het Nederlands elftal zou
ontfermen. Dat gebeurde na de
eerste flirt tussen de KNVB en de
Nederlander, enkele weken gele-
den. Nunez kende een gelijke
situatie in 1974, toen Rinus Mi-
chels de twee jobs met elkaar
combineerde.

De KNVB volgt met het ak-
koord met Cruijff de wens van de
spelers, die voor de eindronde
van het mondiale toernooi in Ita-
lië geen succes hadden met hun
roep om de voormalige vedette
van Ajax. "Uit de spelersgroep
hebben we ook geluiden gehoord,
dat men graag met Advocaat ver-
der wil," zei Boels

Romario direct al
weer onnavolgbaar
Van onze speciale verslaggever Henri van der Steen

EINDHOVEN — Romario stapte lachend uit de kleedkamer. "Ik kan nog
topscorer worden. Ik sta er nu nog dertien achter op Bergkamp," sprak de
PSV-spits trots. Maar zijn gezicht betrok snel, toen hij hoorde dat Bergkamp de
avond er voor ook twee keer had raak geschoten. Dat Ajax vrijdag tegen MW had
gespeeld en gewonnen, was tot huize Romario niet doorgedrongen.

Zijn achterstand op Berg-
kamp bedraagt dus vijftien
doelpunten. Dat is een tikje
veel, maar Romario blijft Roma-
rio: onnavolgbaar, onvoorspel-
baar. In zijn eerste wedstrijd
sinds drie maanden maakte hij
dus weer 'gewoon' twee doel-
punten. Het zou voldoende zijn
geweest voor de zege van PSV
op Sparta, die nu door goals van
Kieft en Hoekstra te hoog uit-
viel: 4-1. Na een uur stond het
nog 1-1.

Veel meer dan twee doelpun-
ten maken deed Romario zater-
dag trouwens niet. Zijn voor-
naamste bezigheid was in feite
het de handen ten hemel heffen
uit onbegrip voor het feit, dat
hij zo weinig aan de bal kwam.
De Braziliaan mocht zich met
recht beklagen. Als Romario in
een thuiswedstrijd niet verder
komt dan een stuk of twintig
balcontacten, is er iets mis. Ze-
ker als een zwakke broeder als
Jerry de Jong wel zestig keer
aan de bal komt.

Bij PSV komt iedereen in
balbezit zo het uitkomt. Van
een systeem lijkt geen sprake.
In de meeste gevallen wint de
ploeg toch, omdat individuele
oprispingen altijd wel voor en-
kele goals zorgen.

Tegen Sparta had Robson
zijn opstelling moeten aanpas-

sen, omdat Heintze (zondag te-
gen Ajax wel van de partij),
Vanenburg, Kalusha en Van
Aerle afwezig waren en Lins-
kens kort voor de wedstrijd nog
geblesseerd raakte. De oplos-
sing Koeman naar achteren te
halen en Popescu op het mid-
denveld te zetten leek logisch,
erg succesvol was de ingreep
echter niet. Popescu vindt dat
maar niks, spelen op het mid-
denveld, en Koeman kon ook
zaterdag niet imponeren.

■ Romario is terug van lang weggeweest; Sparta heeft het geweten. De Braziliaan van PSV scoorde twee keer. Na zijn eerste doelpunt wordt
Romario opgetild door Eric Gerets. Wim Kieft komt de Zuidamerikaanse schutter eveneens gelukwensen. Foto: ANP

Cruijff leidt Oranje op WK in 1994
Van onze sportredactie
BARCELONA — Johan Cruijff
leidt het Nederlands elftal bij de
eindronde van de wereldtitel-
strijd in de Verenigde Staten.
Waarschijnlijk in samenwerking
met Dick Advocaat, die zich posi-
tief over de constructie heeft uit-
gelaten. Oranje moet zich voor-
dien overigens nog wel kwalifice-
ren. Cruijff had in het weekeinde
op initiatief van de KNVB in
Barcelona een tweede gesprek
met Martin van Rooijen, voorzit-
ter van de sectie betaald voetbal,
en Paul Boels, bestuurslid techni-
sche zaken.

"Wij hebben serieus met Cruijff
gesproken over de leiding bij
Oranje tijdens de eindronde van
het WK in 1994. We hebben goe-
de hoop dat hij dan beschikbaar
is," meldde Boels na afloop van
het onderhoud. Cruijff verklaarde
in Barcelona tot een akkoord te
zijn gekomen over de periode. "Ik
heb weliswaar geen handteke-
ning gezet, maar wel mijn woord
gegeven. Dat is voor mij net zo
officieel als het zetten van een
handtekening onder een con-
tract."

De Amsterdammer liet weten
geen trek te hebben in het trai-
nerschap tijdens de kwalificatie-
wedstrijden. Dat strookt met de
opvatting van de KNVB-bestuur-

ders, die Dick Advocaat graag
tijdens die cyclus als leidsman
willen hebben. De assistent van
Rinus Michels heeft in eerste
instantie positief reageerd op de
voorgehouden constructie. "We
gaan met het resultaat van het
gesprek met Cruijff terug naar
Advocaat," aldus Boels.

■JOHAN CRUIJFF
...woord...

Eredivisie
Vitesse-WV 6-1
FC Volendam-Roda JC 3-2
Feyenoord-FC Den Haag 3-0
MW-Ajax 1-4
PSV-Sparta 4-|
RKC-FC Twente 4-1
FC Groningen-FortunaSittard 2-1
De Groafschap-FC Utrecht 0-0
SW Dordrecht'9o-Willem II 0-3

Stand
I.PSV 20 14 6 0 34 48-19
2. Feynoord 21 13 6 2 32 32-13
3. Ajax 20 13 3 4 29 47-15
4. Vitesse 20 10 6 4 26 34-16
5. FC Groningen 19 9 6 4 24 29-18
6. FC Twente 21 9 5 723 37-30
7. Rodo JC 20 8 5 7 21 28-28
8. Sparta 20 7 7 6 21 31-35
9. FC Utrecht 21 5 11 521 21-21

10.RKC 20 6 8 6 20 38-33
11. Willem II 20 7 5 8 19 26-26
12. SW Dordrecht'9o 19 7 3 917 28-41
13. MW 20 5 7 8 17 19-29
14. Volendam 21 6 510 17 21-31
15. Den Haag 21 3 711 13 18-42
16. De Graafschap 21 3 513 11 18-37
17. Fortuna Sittard 19 1 810 10 17-31
18. VW 19 1 513 7 18-45

Programma
VRIJDAG:
Roda JC-Feyenoord
ZATERDAG:
VW-FC Volendam
Willem 11-FC Utrecht
Fortuna Sittard-De Graafschap
ZONDAG:
FC Twente-FC Groningen
Sparta-RKC
Ajax-PSV
FC Den Haaq-MW
SW Dordrecnt'9o-Vitesse
EERSTE DIVISIE:
WOENSDAG:
SC Heerenveen-SC Herades
ZATERDAG:
Excelsior-RBC
Telstar-NEC
Go Ahead Eagles-FC Wageningen
TOP-AZ
Helmond Sport-Haarlem
Veendam-FC Zwolle
NAC-Cambuur
VCV Zeeland-Emmen
ZONDAG:
Eindhoven-BW Den Bosch

Topscorers
EREDIVISIE
1. Bergkamp (Ajax) 18
2. Decneiver (RKC) 16
3. Mulder (FC Twente) 12
4. Kieft (PSV) 11
5. Kalusho (PSV), De Boer (FC Twente) 9
7. Van der Laan (FC Den Haag),
Wouden (SW/Dordrecht), Loeffen
en Van den Brom (beiden Vitesse)
en Clayton (Volendam) 8

Eerste divisie
SC Herades-Veendam H
FC Zwolle-Helmond Sport
Haarlem-TOP l-fl
AZ-Eindhoven 0-2
BW Den Bosch-Go Ahead Eagles 0-2
NEC-Excelsior 3-t

Stand
I.Cambuur 23 12 6 5 30 42-31
2. Heerenveen 22 13 3 6 29 52-31
3. Telstar 22 1 1 6 5 28 57-36
4. NEC 23 11 6 6 28 41-26
5. Haarlem 23 1 2 4 7 28 36-34
6.RBC 23 10 7 6 27 42-33
7. FC Wageningen 22 1 0 5 72 5 28-22
8. BW Den Bosch 23 1 0 58 25 38-32
9. GA Eagles 23 10 5 8 25 39-34

10. SC Herades 23 9 7 7 25 3934
11. AZ 23 9 6 8 24 43-30
12. NAC 2 2 7 9 6 2 3 34-29
13. Eindhoven 2 2 7 8 7 2 2 28-31
14. Veendam 2 3 8 510 21 27-34
15. FC Zwolle 24 6 810 20 31-39
16. Emmen 22 5 8 9 18 23-38
17. Excelsior 23 8 213 18 41-56
18. TOP 24 4 71 3 15 28-48
19. Helmond Sport 22 4 612 14 28-49
20. VCV Zeeland 2 2 3 316 9 23-53
Herades, Cambuur en GA Eagles periodekampioe-
nen

Periodestand
VIERDE PERIODE

1. Eindhoven 5 3 2 0 8 7-2
2.RBC 5 3 2 0 8 11-j
3.AZ 5 3 1 1 7 13 4
4. NEC 5 3 117 11-5
5. Heerenveen 4 3 0 1 6 16-6
6. Telstor 4 2 2 0 6 9- i
7. Herades 5 .2 2 1 6 6- 5
8. Haarlem 5 3 0 2 6 9-10
9. Veendam 5 1 3 1 5 3- 3'

10. Cambuur 5 13 15 10-11
11. GA Eagtes 5 2 1 2 5 7-»
12. Emmen 4 1 2 1 4 7- (

13. BW Den Bosch 512 2 4 8-5
14. FC Zwolle 6 1 2 3 4 5-11
15. NAC 4 1 1 2 3 7-7
16. Helmond Sport 503 2 3 5-12
17. TOP 6 1 1 4 3 814
18. FC Wageninaen 4 1 03 2 5- {

19. VCV Zeelana 4 1 0 3 2 5-13
20. Excelsior . 5 1 04 2 5-H

Topscorers
EERSTE DIVISIE
1. Tammer (Excelsior) 23
2. Van Roon (AZ) .1 1}
3. Hoop (Telstor) M
4. Velten (Herades), Mutsaers (RBC),
Wubben (TOP) 15

7. Van Hooijdonk (NAC),
De Roode (Telstar),

Camataru (Heerenveen) 13

Buitenlands voetbal in cijfers
België
Anderlecht-Kortrijk 6-0 (Bosman 3x, Nilis,
Crasson, Boffin), Beveren-RWDM 1-1 (Van
Ham voor Beveren), FC Luik-Cercle Brugge
2-2, Lierse-AA Gent 1-0, Germinal Ekeren-
Charleroi 2-2, Lokeren-KV Mechelen 1-4
(Taibi voor Lokeren, Ingesson 3x, Deferm
voor KV Mechelen), Club Brugge-Standard
Luik 0-0 (Rode kaart Disztl van Club Brugge),
Eendracht Aalst-Antwerp 0-3, Waregem-
Genk 2-2.
Stand: Anderlecht 18-29, KV Mechelen
18-27, Club Brugge 18-25, Standard Luik
18-25, Antwerp 18-21, Cercle Brugge 18-21,
AA Gent 18-20, Lierse 18-19, Waregem
18-17,FC Luik 18-17, Ekeren 18-17, Lokeren
18-15, Beveren 18-15, Genk 18-13, RWDM
18-13, Kortrijk 18-12, Charleroi 18-10, Een-
dracht Aalst 18-8.

Engeland
Arsenal-Aston Villa 0-0, Chelsea -Tottenham
2-0 (Allen, Wise), Coventry-Queens Park
Rangers 2-2, Crystal Palace-Manchester City
1-1, Liverpool-Luton 2-1 (McManaman,
Saunders voor Liverpool, Tanner in eigen
doel voor Luton), Manchester United-Everton
1-0 (Kantsjelskis), Norwich-Oldham 1-2, Not-
tingham Forest-Notts County 1-1, Southamp-
ton-Sheffield United 2-4, West Ham-Wimble-
don 1-1, Sheffield Wednesday-Leeds 1-6
(Sheridan voor Sheffield Wednesday, Chap-
man 3x, Dorigo, Whitlaw, Wallace voor
Leeds United).
Stand: Leeds 25-52, Manchester United
23-51, Liverpool 24-41, Manchester City
25-41, Sheffield Wednesday 24-40, Arsenal
23-34, Crystal Palace 23-34, Tottenham
23-33, Everton 25-33, Nottingham Forest
24-32, Chelsea 25-32, Queens Park 25-31,
Norwich 24-30, Oldham 24-30, Coventry
24-28, Wimbledon 24-27, Notts County
24-26, Sheffield United 25-24, Luton 24-22,
West Ham 24-21, Southampton 24-19.

Italië
Cagliari-Juventus 1-1 (Firicano voor Cagliari,
Baggio voor Juventus), Foggia-Genoa 1-0,
Inter-Bari 1-0 (Klinsmann. Rode kaart Boban
van Bari), Napoli-Fiorentina 1-0 (Crippa),
Parma-Ascoli 2-0, AS Roma-Cremonese 3-0
(Voller 2x, Aldair), Sampdoria-Lazio 1-0 (Vial-
li), Torino-Atalanta 1-1, verona-AC Milan 0-1
(Icardi in eigen doeiy.

Stand: AC Milan 16-27, Juventus 16-24,
Napoli 16-21, Lazio 16-18, Inter 16-18, Par-
ma 16-18, Atalanta 16-17, Foggia 16-17,
Torino 16-17, AS Roma 16-17, Genoa 16-17.
Sampdoria 16-16, Fiorentina 16-14, Verona
16-13, Cagliari 16-11, Cremonese 15-8,Ban
16-7, Ascoli 16-6.

Spanje
Logrones-Atletico Madrid 1-0 (Garcia Pitarch.
Rode kaart Aguilera van Atletico Madrid)
Mallorca-Espanol 1-0, Burgos-Real Sociedad
0-1, Albacete-Zaragoza 1-1, La Coruna-Ovie-
do 0-0, Gijon-Valencia 0-3 (Penev 2x, Tho-
mas), Sevilla-Tenerife 4-1, Athletic Bilbao-
Cadiz 3-1, Barceloria-Valladolid 2-1 (Salmas
2x voor Barcelona, Engonga voor Valladolid
Rode kaart Valderama, Leonel beiden van
Valladolid), Real Madrid-Osasuna 5-2 (Hag
2x, Butragueno, Maqueda, Alfonso voor Real
Madrid, Cholo, Merino voor Osasuna).
Stand: Real Madrid 17-29, Barcelona 17-24
Atletico Madrid 17-23, Zaragoza 17-22, Va-
lencia 17-22, Sevilla 17-20, Burgos 17-19.
Gijon 17-19, Albacete 17-19, Oviedo 17-17,
Real Sociedad 17-16, Logrones 17-16, la
Coruna 17-14, Athletic Bilbao 17-14, Tenerife
17-13, Osasuna 17-13, Cadiz 17-11, Vallado-
lid 17-11, Mallorca 17-8, Espanol 17-8.

Schotland
Dundee United-Airdrieonians 2-1, Dunfermli-
ne-Falkirk 1 -0, Hearts-Aberdeen 0-4 (Masofl
2x, Jess, Levein in eigen doel), Motherwell-
Celtic 0-0, Rangers-Hibernian 2-0 (Gordon,
McCoist), St Mirren-St Johnstone 1-5.
Stand: Rangers 29-46, Hearts 29-46, Celtic
29-36, Hibernian 29-36, Dundee United
29-33, Aberdeen 28-32, Motherwell 28-26. St
Johnstone 29-25, Falkirk 29-23, Airdrieo-
nians 28-20, St Mirren 29-12, Dunfermline
28-9.

Portugal
Inhaalwedstrijd: Farense-Porto 0-0.
Stand: Porto 17-26, Benfica 17-25, Sporting
17-23, Guimaraes 17-22, Boavista 17-22.
Estoril 17-18, Gil Vicente 17-17, Farense
17-17,Beira Mar 17-17, Chaves 17-16, Man-
timo 17-16, Penatiel 17-14, Salgueiros 17-14.
Famalicao 17-13, Braga 17-12, Pacos Ferrei-
ra 17-12, Torreense 17-11, Uniao Madeira
17-11.

GOS richt een nieuwe voetbalbond op
Van onze sportredactie

MOSKOU — Acht lidstaten
van de Gemenebest van Onafhan-
kelijke Staten (GOS) hebben in
Moskou een nieuwe voetbalbond
opgericht. De bond van de voor-
malige Sovjetunie werd in het
eerste agendapunt van haar laat-
ste jaarvergadering geliquideerd.
De nieuwe voetbalbond zal in
1992 een nieuwe competitie uit-
schrijven. Daaraan zullen 22 elf-
tallen deelnemen. Dp 22 worden
verdeeld in 2 groepen van 11. Na

een hele competitie spelen de
eerste vijf van elke groep om het
kampioenschap, de overige om
degradatie.

Armenië en Moldavië hebben
het lidmaatschap van de nieuwe
bond geweigerd. De drie Balti-
sche staten, Oekraïne en Georgië
hadden al in een eerder stadium
besloten een eigen competitie op
te zetten. Door die stap ontbre-
ken in de GOS-com petitie sterke
clubteams als Dinamo Kiev en

Dinamo Tiblissi.
Voorzitter van de GOS-bond

werd Koloskov, de praeses van de
voormalige Sovjet-bond. Hij zei
na de vergadering dat er geen
twijfel over bestaat dat het èlftal
van de GOS-bond zal deelnemen
aan de eindronde van de Europe-
se titelstrijd in Zweden. Kolosko*
had de deelneming reeds beves-
tigd aan de UEFA in Bern. Bo-
vendien vroeg hij het UEFA-lid-
maatschap aan voor de GOS-
bond.
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Parkstad-club dwingt weinig af in Almelo

Aanval Veendam
blijft weer
onder de maat

Van onze sportredacteur Jan Mennega
ALMELO — Direct na de jaarwisseling ging Veendam in trainingskamp. De omstan-
digheden op sportcentrum Papendal waren uitstekend, het oefenpotje tegen de
amateurs van WKE (5-1) ging naar behoren en met de maaltijden was evenmin iets
mis. Kortom, de Veenkoloniale voetballers waren enkele dagen lekker bezig en Theo
Verlangen sprak dan ook van een "geslaagd" samenzijn. Het trainingskamp wierp in
de eerste proeve van bekwaamheid na de ultrakorte winterstop evenwel geen
vruchten af. In Almelo troefde SC Heracles de Oostgroningers af: 2-0. "We hebben te
weinig afgedwongen," oordeelde Verlangen en die constatering zat de trainer niet
lekker.

Verlangen had vooral kritiek
op Johan Bolhuis en Henri Me-
ijerman, zijn zaterdagavond ho-
peloos tekort schietende aanval-
lers. René van der Duin, ook niet
bijster op dreef, bleef buiten
schot. "Ik heb," stelde Verlangen
vast, "Bolhuis in de eerste helft
helemaal niet gezien. Hij is zo'n
jongen van pieken en van dalen.
De ene keer speelt hij de sterren
van de hemel, de volgende keer
staat hij alleen in de opstelling en
heb je verder niks aan hem. Dat
moet toch veranderen, anders
redt hij het niet in het betaalde
voetbal."

Henri Meijerman maakt even-
eens deel uit van de zorgenkinde-
ren van Verlangen. Op de inzet
van de bonkige spits heeft hij
niets aan te merken ("hij werkt
zich altijd het apelazarus"), op de
doortastendheid van de van FC
Twente gehuurde aanvaller des
te meer. "Hij moet voor het doel
een stuk agressiever worden en
ook meer flair tonen. Het rende-
ment van zijn arbeid is veel te
gering."

Het was niet de eerste keer dat
Meijerman, deze competitie pas
drie maal trefzeker, het als
schutter liet afweten. Tegen Her-
acles kwam hij niet verder dan
een slappe kopbal die Carlo L'
Ami eenvoudig kon oprapen. De
Almelose keeper had toch al een

rustig avondje. Hij hoefde de han-
den alleen uit de mouwen te
steken bij een drietal ongevaarlij-
ke vrije trappen van Piet Wiers-
ma, René van der Duin en Grads
Fühler. Bij een kopbal van Wil-
lem Brouwer (voorzet Van der
Duin) tegen de paal had L'Ami
geluk. Het was de enige keer dat
Veendam dicht bij een doelpunt
was.

Het verschil tussen Veendam
en Heracles zat vooral in de voor-
hoede. Waren de aanvallers van
Veendam stomp, steriel en
ideeënloos, die van Heracles wa-
ren beweeglijk en doortastend.
Dat gold vooral voor Folkert Vel-
ten, centrumspits, net als Meijer-
man, en deze competitie al veer-
tien keer succesvol. Piet Wiersma
had zijn handen meer dan vol
aan de Almelose topscorer, hoe-
wel deze niet tot scoren kwam.
Velten was er wel een paar keer
dicht bij. Zo kopte hij een keer
rakelings naast en mikte hij na
een solo vanuit een moeilijke
hoek tegen de paal.

Velten was ook betrokken bij
het tweede doelpunt van Hera-
cles, waarmee invaller Richard de
Vries zes minuten voor tijd het
vonnis definitief over Veendam
voltrok. De linksbuiten, in de
eerste helft al in het veld geko-
men voor de falende Dennis Pur-
perhart, 'boogde' de bal na een
prachtige één-twee combinatie
met Velten over de vergeefs
graaiende Edwin Prins. Op het
moeilijk bespeelbare terrein aan

de Bornsestraat had de winnaar
van de eerste periodetitel na
ruim en half uur de leiding geno-
men door een scherp ingeschoten
vrije trap van de Engelsman Paul
Holsgrove, die eind 1991 over
kwam van Luton Town.

Bij Veendam draafde tien mi-
nuten na de rust eveneens een
Brit op. Liam Barham, afkomstig
van Dover City, kwam toen Ar-
mand McAndrew aflossen. De ge-
drongen middenvelder maakte
daarmee zijn betaald-voetbalde-
buut op de Nederlandse velden.
In de korte tijd waarin Barham
in actie kwam, was het onmoge-
lijk een goed beeld van hem te
krijgen. Bovendien trof hij het
niet in een zwak spelend Veen-
dam zijn entree te maken.
■ SC HERACLES: L'Ami; Steinmann; Man-
ders, Kolmschot, Mossel; Waslander, Hols-
grove, Dikken; Viereck (80. Kilkens), Velten,
Purperhart (32. De Vries).
VEENDAM: Prins; Fühler; De Haan, Wiers-
ma, Lukkien; McAndrew (55. Barham), Slor,
Brouwer; Bolhuis (65. Roode), Meijerman,
Van der Duin.
Scoreverloop: 32. Holsgrove 1-0, 84. De
Vries 2-0.
Gele kaart: Fühler (Veendam), Kolmschot
(Heracles).
Scheidsrechter: Schaap.
Toeschouwers: 1000.

■ De Veendammer aanvaller René van der Duin doet zijn best om zich langs een tegenstander te wurmen. Foto: Bert Wieringa

Cijfers
VEENDAM
Prins 6 Slor 6
Fühler bVi Brouwer *6
De Hoon 6 Bolhuis 4
Wiersma 6 Meijerman 4
Lukkien 6 Von der Duin 5 ]A
McAndrew 5
Scheidsrechter Schaap 6'/4

Coene rekent al op
uitzending naar OS
Van onze sportredactie
TAIPEH — Eline Coene rekent

op uitzending naar het Olym-
pisch badmintontoernooi in Bar-
celona. Met haar derde plaats in
het enkelspel en tweede in het
dubbel met partner Erica van den
Heuvel in de Taiwan Open gaat
ze er van uit voldaan te hebben
aan de NOC-norm van vormbe-
houd.
"Ik was genomineerd door het

NOC," aldus Eline Coene vanuit
Taipeh. "Ik moest vormbehoud
tonen. Ik meen dat ik dat in
Taipeh heb gedaan. Het was een
heel zwaar toernooi. Ik ben er
goed doorgekomen. In het enkel
en met Erica in het dubbel."
In het enkelspel werd de natio-

nale kampioene in de halve eind-
strijd uitgeschakeld door de
Zweedse Magnusson, de voor-
laatste Europees kampioene. De
cijfers waren geflatteerd, 2-11
5-11. "Er bestaat tussen ons wei-
nig krachtsverschil. Het gaat om
en om." .

In de finale van hpt gemengd
dubbel met Van den Heuvel te-
gen het sterke Zuidkoreaanse duo
Ah/Jung werd de eerste game in
sneltreinvaart afgegeven, 6-15. In
de tweede werd het evenwicht
hersteld, maar misverstanden
werden Coene en Van den Heuvel
fataal, 9-15.

Oefenzege Emmen
Van onze sportredactie
EMMEN — In een in allerijl na
de afgelasting van de competitie-
wedstrijd tegen Cambuur gear-
rangeerde oefenpartij tegen de
amateurs van SC Angelslo heeft
Emmen een 3-2 overwinning be-
haald. In de rust leidde Emmen
met 3-1 door drie doelpunten van
Michel van Oostrum. Voor SC
Angelso scoorden Jan Hendriks
en Richard Schepers.
Hoewel de complete selectie van
Emmen fit was, kwamen slechts
elf spelers op een ongelijk, glad
en bevroren bij veld van het sta-
dion De Meerdijk in actie. Assis-
tent-trainer Jaap Verhoef van
Emmen: "De wedstrijd was door
de omstandigheden niet echt zin-
vol. Voetballen was amper moge-
lijk. Daarom is ook niet gewis-
seld. De jongens op de bank wa-
ren bovendien bevroren."
■ EMMEN: Griemink; Haak, Volkerink, Veld-
wijk, Haverkort; Grummel, Scherpen, Pahlke;
De Jonge, Van Oostrum, Oosting.

Lucht in Meppel
lijkt opgeklaard

MEPPEL — De basketbalsi-
tuatie is in Meppel weer nor-
maal. Althans zo is gisteren
door de voorzitter van de
nieuw opgerichte Stichting
Business Club Topsport Mep-
pel en Omstreken, Jan Hogen-
kamp, meegedeeld. Er is een
manier gevonden om dit sei-
zoen af te maken en wel op
een wijze die de goedkeuring
zou kunnen wegdragen van de
belastingdienst. Deze heeft
nog een vordering van ruim
122.000 gulden op de Stich-
ting Topbasketbal Computerij
Meppel.

Hoofsponsor voor de rest
van dit seizoen wordt de Stich-
ting Business Club. De gelden,
die de BC van haar leden, het
Meppeler bedrijfsleven, ont-
vangen komen op een bankre-
kening. De spelers zijn in
dienst van uitzendbureau
Randstad en deze stuurt een
rekening naar de Stichting
BC. Hogenkamp beweert
dat de juridische gevolgen op
directieniveau door Randstad
zijn uitgeplozen. "Het klopt
allemaal," aldus Hogenkamp.

Ook zijn gesprekken op
gang gekomen met twee moge-
lijke nieuwe sponsors voor het
nieuwe seizoen. Of deze be-
drijven de nieuwe constructie
zullen gebruiken of op de
'ouderwetse' wijze gaan spon-
soren is nog niet bekend. "Bei-
de mogelijkheden zijn be-
spreekbaar," aldus een opge-
luchte Jan Hogenkamp.

Drentse basketballers
op de winnende toer

MEPPEL/KATWIJK — Na de
belastingperikelen en het vertrek
van * Albert van der Ark lijkt
Computerij/Meppel de draai te
hebben gevonden. Met slechts ze-
ven spelers was de equipe van
Jan Eggens veel te sterk voor
Orca's: 85-123. In de vrouwen-
eredivisie leed Byte/BVG een
knullige nederlaag tegen
Grasshoppers. In het slotsignaal
scoorde Anja Schuyt een gelukki-
ge driepunter, waardoor BVG een
nederlaag leed met 77-75.
In een snelle wedstrijd met veel

dunks en andere spectaculaire
acties deed Meppel aan klanten-
binding. Er waren veel suppor-
ters naar Urk meegereisd, zodat
het leek of Meppel een thuiswed-
strijd speelde. Toch was het begin
slecht. Bij 16-12 voor Orca's trok-
ken de Drenten de verdediging
echter zo hard aan, dat de thuis-
ploeg er niet meer doorkwam. Bij
16-28 kon weer worden ademge-
haald en de eerste helft kabbelde
naar 40-58.
In de tweede helft was er geen

sprake van kabbelen. Snel spe-

lend en van alle kanten raak
schietend liepen de Drenten over
de arme Urkers heen. In de slot-
fase dolden de Meppelers hun
tegenstanders, die ook daar met
zeven spelers aantraden. De
nieuwe Urker Amerikaan,
Strothers, toonde zich een goede
schutter, maar werd weinig in
het spel betrokken. Het voor de
thuisploeg verlossende eindsig-
naal kwam bij 85-123.

Topscorers Meppel: Howell 41, Randolph 37,
Van Zomeren 19, Kales 15.

Tegen het een plaats hoger ge-
klasseerde Grasshoppers wilden
de vrouwen van BVG graag vlam-
men. Toch kon dat in de eerste
helft niet worden waargemaakt.
Vijftien keer leverden de BVG'ers
de bal in bij de tegenstanders en
dat is veel te veel in twintig
minuten (totaal 26). Na de pauze

(38-30) speelde het team van
coach Glenn Pinas een stuk
scherper. De thuisploeg ging het
rondpassen minder gemakkelijk
af en na negen minuten stond het
50-50.
BVG nam zelfs een voorsprong,

maar bij 62-67 moest Zora
Malacko met vijf fouten het veld
verlaten. Toen Laura Schaap
naast haar moest zitten stond het
66-67 en leek het team stuurloos.
In die fase werd de zieke Ettie
Bos node gemist. Toch leek de
zege naar Groningen te gaan,
toen Eugenie Weusthuis vijf se-
conden voor het einde na een
mooie interceptie twee vrije wor-
pen mocht nemen. De eerste ging
erin (74-75) en toen ging het
verkeerd. Ondanks de duidelijke
opdrachten kon de lange pass
worden gegeven en ontvangen.
Dat het wanhoopsschot doel trof
was geluk voor de thuisploeg,
maar de zege was eerder wegge-
geven.

Topscorers BVG: Weusthuis 19, Malacko 14,
Puksic 12, Cazemier 12.

Schaken
WIJK AAN ZEE, Hoogovenstoernooi
Grootmeestergroep A, tweede ronde: Hüb-
ner (Dui) - Sax (Hon) 1/2-1/2, Nikolic (Joe) -

Gelfand (WRu) 1/2-1/2, Seirawan (VSt) -

Episjin (Rus) 1/2-1/2, Van Wely (Ned) - Nunn
(GBr) 1-0, Salov (Rus) - Brenninkmeijer
(Ned) 1-0, Van der Wiel (Ned) - Piket (Ned)
1/2-1/2, Romero (Spa) - Kortsjnoj (Zwi)
1/2-1/2.
Derde ronde: Brenninkmeijer - Hübner
1/2-1/2, Nunn - Salov 1/2-1/2, Episjin - Van
Wely 0-1, Piket - Seirawan 1/2-V2, Gelfand -

Van der Wiel 1/2-1/2, Kortsjnoi - Nikolic
1/2-1/2, Sax - Romero 1/2-1/2.
Stand: 1. Van Wely 2 1/2, 2. Gelfand, Salov,

Seirawan 2, 5. Episjin, Nikolic, Piket, Hubner,
Kortsjnoi, Sax 1 1/2, 11. Brenninkmeijer,
Romero, Van der Wiel 1,14. Nunn 1/2.

Tennis
MELBOURNE, kwalificatie Open Australi-
sche.
Vrouwen, eerste ronde: Driehuis (Ned) -

Nishiya (Jap) 6-4 2-6 6-4, Rottier (Ned) -

Adamkova (Tsj) 5-7 7-6 6-0, Emmons (VSt) -

Kiene (Ned) 6-3 6-1, Arendt (VSt) - Boogert
(Ned) 6-4 6-4, Oremans (Ned) - Fleming
(Aus) 6-0 6-0. Tweede ronde: Rottier -

Novelo (Mex) 6-1 6-3, Taylor (Aus) - Ore-
mans 6-4 6-1, Faull (Aus) - Driehuis 7-6 4-6
6-1. Derde ronde: Kamio (Jap) - Rottier
(Ned) w.o.
AUCKLAND, mannen, 182.000 dollar.
Halve finales:1 Vzaga (Per) - Connell (Can)
6-4 6-2, Washington (VSt/7) - Zöcke (Dui)
6-2 6-4. Finale: Yzaga - Washington 7-6 6-4.
Dubbelspel: Ferreira/Grabb (ZAf/VSt) - Con-
nell/Michibata (Can) 6-4 6-3.
SYDNEY, kampioenschappen van Nieuw-
Zuid Wales, 485.000 dollar.
Vrouwen, halve finales: Sanchez (Spa/2) -

Huber (Dui/8) 4-6 7-5 6-3, Sabatini (Arg/1) -

Mary-Joe Fernandez (VSt/4) 6-2 6-3. Finale:
Sabatini - Sanchez 6-1 6-1. Dubbelspel:
Sanchez/Sukova (Spa/Tsj) - Mary-Joe Fer-
nandez/Garrison (VSt) 7-6 6-7 6-2.
Mannen, finale: Emilio Sanchez (Spa/7) -

Forget (Fra/3) 6-3 6-4, Dubbelspel:
Sanchez/Casal (Spa) - Davis/Jones (VSt) 3-6
6-1 6-4.
ADELAIDE, demonstratietoernooi.
Couner (VSt) - John McEnroe (VSt) 6-3 6-4,
Edberg (Zwe) - Ivanisevic (Joe) 3-6 6-1 4-1,
Ivanisevic geeft het op.
Om derde plaats: Cash (Aus) - McEnroe 6-3
2-6 6-2. Finale: Courier - Chang (VSt) 7-6
6-4.

Donar laat het afweten tegen verzwakte 'ruzie-club'
Van onze sportredacteur
Henk Hielkema
DOESBURG — De basketbal-

lers van VGNN Donar zijn hele-
maal van slag. Na de nederlaag
tegen Haarlem lieten ze zich za-
terdagavond aftroeven door het
nietige BV Docshop, dat zes ach-
tereenvolgende verliespartijen
achter de rug had en dat momen-
teel verscheurd is door heftige
ruzies. Een paar uur voor de
wedstrijd dachten de spelers er
zelfs nog aan om niet in actie te
komen uit solidariteit met hun
opgestapte coach Anno Koning,
die op gezag van de sponsor een
tennisleraar (!) naast zich op de
bank moest dulden. De broertjes
Krooshof vertikten het om te spe-
len, waardoor Donar tegenover

slechts zes tegenstanders kwam
te staan. Terwijl sponsor Hennie
van Hasselt op de VIP-tribune
demonstratief zijn vuisten balde,
lieten de veel te tam spelende
Groningers zich inpakken: 73-71.
"Ik heb geen verstand van bas-

ketballen, maar wel van schokef-
fecten", verklaarde de machtigste
nian van de Doesburgse formatie
al voor het duel. Hij stelde de
oud-tennisser Aad Zwaan aan als
assistent-trainer en maakte
hoofdcoach Koning in de plaatse-
lijke pers met de grond gelijk.
Zwaan, die daarvoor amper een
basketbalwedstrijd had gezien,
zat wel op de bank, maar de
coaching werd verzorgd door Rob
Meijers, een uit Delzijl afkomsti-
ge basketballer die in een lager

team van Docshop speelt en die
ooit eens een seizoen voor Donar
heeft gebasketbald.
Meijers wilde het onverwachte

succes niet naar zich toetrekken
of toeschrijven aan het 'schokef-
fect': "Ik coach vanavond omdat
ik niet wil dat de ploeg wordt
begeleid door iemand die geen
verstand van basketbal heeft. En
als de sponsor denkt dat dit de
manier is om succes te halen dan
heeft hij het helemaal mis. De
spelers zijn het volstrekt oneens
met de gang van zaken. We heb-
ben tot vier uur vanmiddag ver-
gaderd om naar een oplossing te
zoeken. Ik ben benieuwd hoe dit
hier afloopt. Ik weet niet wat er
met Donar aan de hand was,
maar ik vond die ploeg vrij mat."

Meijers drukte zich nog vrij
voorzichtig uit. Het zat niet goed
met de wedstrijdinstelling. Donar
miste de 'over-mijn-lijk-mentali-
teit'. Bovendien waren de beide
Amerikanen, Charles Bledsoe en
Maury Selvin, deze keer aller-
minst bij de les. Bledsoe maakte
weer een ongeïnteresseerde in-
druk en Selvin was meer met het
publiek bezig dan met de wed-
strijd. Als je na een score je
middelvinger omhoog steekt in de
richting van de tribunes, dan zegt
dat genoeg over de manier waar-
op je bezig bent. Ook coach Mar-
ten Scheepstra greep niet in. Zijn
ploeg begon de partij veel te slap
en er kwam geen enkele correctie
vanaf de bank.

Scheepstra wilde niets weten

van een afgang. Hij stak de hand
in eigen boezem, maar weet de
nederlaag vooral aan het gebrek
aan wedstrijdritme dat zijn team
een paar dagen eerder ook al
tegen Haarlem had opgebroken:
"Zowel Bledsoe als Selvin zijn
geblesseerd geweest en hebben
niet optimaal kunnen trainen. Ze
brengen nu niet wat ze al hebben
laten zien, maar dat heeft een
oorzaak. Ook ontbreekt het nodi-
ge zelfvertrouwen. Daar moeten
we met zijn allen hard aan gaan
werken. Nu het wat minder gaat,
zal moeten blijken dat de groep
een vriendenploeg is. ledereen
zal nu voor elkaar moeten gaan
werken. Gewoon honderd procent
alles geven."

Dat laatste is nog wel even

nodig om straks in de elite A
(bovenste zes ploegen) verder te
mogen spelen. De Groningers
hebben met nog vier duels te
gaan vier punten voorsprong op
de nummer zeven, Selex Weert.
Na de bekerwedstrijd tegen Vir-
tus in Werkendam (morgen) komt
landskampioen Commodore Den
Helder zaterdag naar Groningen.
Misschien dat de underdog-posi-
tie Donar beter ligt dan de favo-
rietenrol. Het duel in de sporthal
op het industrieterrein van Does-
burg gaf Albert van der Ark de
gelegenheid om een paar minuten
mee te spelen. Evenals de Ameri-
kanen moet ook hij nog terugko-
men van een blessure.
Topscorers: Doesburg: Schepers 19, De
Winkel 18, Brown 16. Dohar: Selvin 19,
Koning 11, Bledsoe 10, Kuiper 10.

■ MARTEN SCHEEPSTRA
...hard werken...

Cijfers • Uitslagen

Basketbal
Eredivisie mannen: Weert-Eindhoven
105-91, Basketiers-Donar 73-71, Den Bosch-
DAS 71-68, Orca's-Meppel 85-123, Den Hel-
der-Canadians 78-77, Rotterdam-Akrides
64-67.
Stand: 1. Den Helder 17-30, 2. Den Bosch
18-30, 3. Akrides 18-26, 4. Donar 18-24, 5.
Meppel 17-22, 6. Canadians 17-20, 7. Weert
18-20, 8. DAS 18-14, 9. Basketiers 17-10,
10. Eindhoven 18-10, 11. Rotterdam 18-6,
12. Orca's 18-0.
Promotiedivisie mannen: Virtus-Voorburg
75-72, Tonego-Goba 58-99, Leiden-Weert
40-79, Lokomotief-Celeritas 92-96, Blue
Herons-Kimbria 68-76, Early Bird-Beverwijk
76-86, OSG-Wyba 88-81.
Stand: 1. Goba 13-26, 2. Voorburg 13-18, 3.
Celeritas 14-20, 4. Lokomotief 14-18, 5.
Weert 14-18, 6. Leiden 14-16, 7. Kimbria
14-18, 8. OSG 13-14, 9. Wyba 14-12, 10.
Beverwijk 14-14, 11. Virtus 14-10, 12. Early
Bird 13-6, 13. Blue Herons 14-4, 14. Tonego
14-0.
Eerste divisie mannen: Mustangs-So What
72-89, Groene Uilen-BVG 86-90, Arriba-Akri-
des 82-91, Arnhemia Eagles-Lisse 75-74.
Stand: 1. Akrides 15-25, 2. BVG 14-24, 3.
So What 15-16, 4. Arriba 14-12, 5. Lisse
15-12, 6. Groene Uilen 15-12, 7. Mustangs
15-8, 8. Arnhemia Eagles 15-8.
Eredivisie vrouwen: Grasshoppers-BVG
77-75, Tonego-Den Helder 54-62, Rotter-
dam-Canadians 90-32, Akrides-Lisse 28-45,
Voorburg-Orca's 99-31.
Stand: 1. Voorburg 16-28, 2. Den Helder
16-28, 3. Rotterdam 15-24, 4. Tonego 15-20,
5. Grasshoppers 16-20, 6. BVG 16-14, 7.
Lisse 16-10, f). Orca's 16-6, 9. Akrides 15-4,
10. Canadians 15-2.
Eerste divisie vrouwen: Blue Stars-Tonego
83-57, Sporty-Jolly Jumpers 61-66, OSG-
Groene Uilen 43-65.

Stand: 1. Jolly Jumpers 15-28, 2. Sporty
14-18, 3. Cangeroes 14-18, 4 Blue Stars
15-16, 5. Tonego 15-12, 6. OSG 15-10, 7.
Groene Uilen 15-10, 8. Uitsmijters 13-4.
Jongens junioren: Shooters-DAS 79-84,
Leiderdorp-Tonego 77-79, So What-Akrides
77-87, Den Helder-Goba 81-78, BVG-OSG
75-61, Orca's-Canadians 85-75, Piranhas-
Hoofddorp 86-79.
Stand: 1, Piranhas 14-26, 2. DAS 13-22, 3.
Den Helder 14-22, 4. Goba 13-18, 5. OSG
15-18, 6. Tonego 14-16, 7. Akrides 14-16, 8.
Leiderdorp 14-14, 9. Canadians 13-10, 10.
BVG 14-10, 11. So What 14-8, 12. Shooters
13-6, 13. Orca's 14-6, 14. Hoofddorp 15-2.
Rayon mannen, eerste klasse: Flying Red-
Exercitia 68-71, Ymir-Penta 100-73, BVG-
Celeritas 79-61, HSV-Celeritudo 70-70, Jahn
11-Moestasj 70-64.
Rayon vrouwen eerste klasse: Olympia-
Exercitia 52-40, Groene Uilen-VKH 63-62,
Ymir-Jahn II 57-77, Menhir-Sporty 74-58,
Kroon-Mustangs 61-69.
Rayon jongens junioren: Donar-Exercitia,
Kroon-Mustangs 49-98, Penta-HSV 86-73, G
46-77.

Van Wely verrassend
alleen aan leiding
WIJK AAN ZEE —Het ope-

ningsweekeinde van het 54ste
Hoogovens schaaktoernooi in
Wijk aan Zee stond in het teken
van de fraaie verrichtingen van
Loek van Wely. De 19-jarige de-
butant uit Heesch in Oost-Bra-
bant versloeg achtereenvolgens
de Engelse titelverdediger John
Nunn en de Russische grootmees-
ter Episjin. Met een score van 2,5
punten uit drie partijen heeft de
middelbare scholier verrassend
alleen de leiding in de grootmees-
tergroep A.

Van Wely is met 2560 ELO-
punten op de nationale ranglijst
derde achter Timman en Piket.
Hij was de enige, die zondag zijn
partij tot winst bracht. De andere
zes duels eindigden in remise.
Drie grootmeesters van naam de-
len de tweede plaats, met een
half punt achterstand op de Ne-
derlander: Gelfand uit Wit-Rus-
land, Salov (Rus) en de Ameri-
kaan Seirawan. Jeroen Piket
staat op de gedeelde vijfde plaats
met een score van vijftig procent.
Opvallend is de ontluisterende
laatste plaats, die tweevoudig
winnaar Nunn bezet met een
schamel half punt.
De stad-Groninger Joris Bren-

ninkmeijer boekte zijn tweede
halfje door tegen de Duitser Hüb-
ner remise te spelen. Een dag
eerder verloor hij een 'blunder-
partij' tegen Salov.

Mirjam Hooman sterk
terug na polsblessure
Van onze sportredactie

BIRMINGHAM — Topvorm is
bijna iets ongrijpbaars. Miijam
Hooman-Kloppenburg kan er al
lang over meepraten. Sinds zater-
dag kan de tafeltennisster ër
weer een hoofdstuk aan toevoe-
gen. Vanuit het niets na een
polsblessure won ze de open Brit-
se titelstrijd in Birmingham.

In de finale versloeg ze de
kleine Roemeense Badescu in
vier games, 21-13 21-18 18-21
21-19. Daarvoor had ze zich in de
kwartfinales ontdaan van de Eu-
ropese nummer een, Csilla Bator-
fi (21-19, 21-17 en 21-19), en in
de halve eindstrijd van de Japan-
se nummer een, Hoshino (21-14,
19-21, 23-21 en 21-13).
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Michiel Schapers maakt de meeste indrukMELBOURNE — Michiel
Schapers wil niet weten van een
terugkeer op het eerste plan.
Simpelweg omdat hij vindt daar
nog steeds te zijn. De 32-jarige
Rotterdammer heeft gelijk. Hij
heeft het aangetoond op de eerste
dag van de Open Australische.
De overwinning op Thierry
Champion was een indicatie, zijn
spel het bewijs.

Van de vijf Nederlandse man-
nen, die meteen aan het werk
moesten, was de op één na oudste
deelnemer in het enkelspel de
enige die zichzelf bleef. Die een
hele partij het tennis speelde dat
binnen' zijn mogelijkheden ligt.
De anderen deden dat niet, Ook
niet de winnaars Haarhuis, tegen
Hlasek, Siemerink tegen Palmer
en Eltingh, de volgende, tegen-
stander van Schapers, tegen

Braasch. Koevermans zeker niet.
Hij werd koel ingepakt door Fitz-
gerald, ooit een sub-topper maar
diep weggezakt.

Nederland had het, met uitzon-
dering van Schapers en een
winstpercentage van tachtig bij
de mannen, moeilijk op de zeer
warme openingsdag. Haarhuis
met zichzelf tegen Jakob Hlasek,
die over ruim twee weken met de
Zwitserse Davis-bekerploeg naar
Den Haag komt.

Vandaag was Schapers voorna-
melijk een mooie tennisser, die
soms zo gemakkelijk speelde, dat
het vanzelf leek te gaan. "Na de
eerste set kwam ik op toeren. Ik

moest er even doorheen en vooral
de constante lijn in mijn spel
houden. Ik denk dat Champion
zich daar een beetje op verkeken
heeft. Te vlug heeft gedacht dat
hij het werk gemakkelijk kon
klaren en dat heeft mij natuurlijk
in de kaart gespeeld. Ik ben te-
vreden, het is mijn mooiste over-
winning op hard-court in Mel-
bourne."

Schapers was aanzienlijk vlug-
ger klaar dan Koevermans, die
tegen Fitzgerald drie sets naar
zijn vorm zocht. "Ik heb gewoon
pech gehad," vond de verliezer.
"Ik heb een achterstand van 0-3
in het begin goed opgehaald,

maar ik verlies tegenwoordig al-
door mijn partijen op de laatste
punten. Fitzgerald liet mij niet in
mijn spel komen, als hij maar een
halve kans heeft, gaat hij naar
voren en hij is erg sterk aan het
net. Dat is geen toeval, hij is één
van de beste dubbelaars van de
wereld."

Jacco Eltingh, nog nooit een
vijf-setter in zijn loopbaan verlo-
ren, zocht lang naar een ant-
woord op het grillige spel van
Karsten Braasch. Het kostte hem
de eerste twee sets. "Maar ik heb
nooit het idee gehad dat ik een
kansloze partij speelde, zoals ik
ook geen moment het gevoel had

dat ik de wedstrijd in mijn zak
had."

Paul Haarhuis heeft tegen Hla-
sek soms losse-floddertennis ge-
speeld. De Zwitser deed het ook.
In de eerste set, maar na zeven
verloren games op rij lukte het
plotseling wel. De wedstrijd viel
in drie delen uiteen. De eerste en
de laatste periode - en dat is nu
eenmaal de belangrijkste - waren
voor Haarhuis. De grote verdien-
ste van hem was dat hij niet boog
toen de lamp in de vierde set echt
voorover hing. Hij was daar trots
op. "Ik heb gewonnen uit een
positie die niet goed was. Ik heb
niet opgegeven."

In zo'n geval is de vraag of
Haarhuis goed gespeeld heeft of
niet minder belangrijk. Hlasek,
winnaar in de enige partij waarin
de twee eerder tegenover elkaar
stonden, heeft een aanzienlijk be-
tere plaats op de ATP-ranglijst,
19 tegen 38. Hlasek heeft de
partij in handen gehad, maar
Haarhuis heeft gewonnen. "Ik
vind dat ik dan alle reden hem
om tevreden te zijn," concludeer-
de de Nederlandse nummer twee.

Jan Siemerink trof een leef-
tijdsgenoot uit het kwalificatie-
toernooi, de twintig-jarige Ameri-
kaan Jared Palmer. In de
laatste set moest Sienherink al
zijn mogelijkheden van zijn servi-
cekracht gebruiken om dreigende
doorbraken te voorkomen. Dat
lukte.

Favorieten laten het afweten op NK marathon

Rene Ruitenberg
heeft lak aan de
gevestigde orde

Van onze sportredacteur Peter Homan
ALKMAAR — Vooraf had niemand Rene Ruitenberg getipt als kandidaat voor het

Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op kunstijs dat zaterdag in Alkmaar
werd gehouden. Ook de 21-jarige Oldebroeker zelf niet. Toch won Ruitenberg de
sprint van een kopgroepje dat maar net uit de klauwen van het peloton bleef en werd
daarmee de jongste marathonkampioen van Nederland. Een toevalstreffer? Ruiten-
berg aarzelend: "Eigenlek wel ja, ik had niet verwacht dat de nationaal kampioen uit
onze ploeg (Wehkamp) zou komen. Wij hebben meer mannen voor natuurijs."

Het was de eerste overwinning
op kunstijs voor de jongere broer
van routinier Henri. "En dit is
tevens de mooiste," aldus Ruiten-
berg die enkele uurtjes per week
werkzaam is als boekhouder in
het veevoederbedrijf van zijn va-
dier en verder een aardige bijver-
dienste heeft in het speculeren op
de beurs. "Ik doe in opties. Ja,
bloedlink, maar ik sta nog steeds
behoorlijk in de plus."

Ruitenberg kon na afloop een
lange neus maken naar gedood-
verfde favorieten als Richard van
Kempen, de winnaar van vorig
jaar, Yep Kramer, Piet Kleine en
Lammert Huitema die luidruch-
tig werd ondersteund door een
grote groep supporters. Het
mocht niet baten, Huitema begon
al met een achterstand aan de
wedstrijd. "Ik heb de hele week
nauwelijks geslapen door een
zware verkoudheid, de tweede al
dit seizoen."

Het moreel van de krachtpat-
ser uit Roden kreeg direct in het
begin van de wedstrijd bovendien
een gevoelige knauw toen hij on-
deruit ging en op een haartje na
een cameraman miste. Omdat de
val binnen de eerste tien ronden
gebeurde, mocht Huitema nog
aansluiten, maar goed voor het
zelfvertrouwen was de smak ui-
teraard niet.

■ Nationaal marathonkampioen Rene Ruitenberg (midden) wordt op het erepodium geflankeerd door Arend
Veenhof (rechts) en Andries Kasper. Foto: Martin Mooij

Plaagstootjes
De kampioensrace over 150

ronden, werd in de slotfase inte-
ressant. Er werden hier en daar
wat plaagstootjes uitgedeeld,

maar pas twintig rondjes voor het
einde werd het onrustig op het ijs
van het Alkmaarder ijsstadion De
Meent. Hans Pieterse was de ani-
mator van een groepje van twaalf
vluchters, waarbij Ruitenberg als
laatste aanklampte. Met nog
twee omlopen te gaan leek het
alsof het peloton neer zou strij-
ken op de vluchters, maar met
een laatste krachtsinspanning
bleef de groep net uit de greep.

Pieterse en Fausto de Marrei-
ros - normaal de snelste van de
kopgroep - gingen in de laatste
bocht onderuit, waarna Rene Rui-
tenberg de sprint won. De Mar-
reiros - hij werd niet geklasseerd
- uitte bittere verwijten aan het
adres van Andries Kasper, die als
tweede finishte. "Kasper duwde-
mij onderuit," brieste De Marrei-
ros.

Bilspier
Arend Veenhof bleef op een

prima derde plaats steken en
daar w%s de postbode uit Gieten
meer dan tevreden mee. "Het
ging na de driedaagse van Hee-
renveen zo slecht met mij, ik heb
sinds die tijd last van de bilspier.
Zaterdagmorgen heb ik eerst ge-
werkt en ik heb lang getwijfeld of'
ik wel mee zou doen, zo'n last had
ik. Ik heb een warmtepleister op
de plaats van de blessure geplakt
en daarna ging het prima," aldus
Veenhof die enkele weken gele-
den de eerste marathon op na-
tuurijs van dit seizoen op na-
tuurijs in Veenoord won.

Opvallend was dat de favorie-
ten Kramer en Van Kempen zich
nauwelijks lieten zien. Kleine

trok enkele keren gaten dicht,
maar kon de wedstrijd niet naar
zijn hand zetten. Ruitenberg: "Ik
heb Van Kempen en Kramer niet
gezien. Die bleven maar zitten,
maar als je niet gaat, win je zeker
niet. Ik denk dat het ijs voor hen
gewoon te zwaar is. Bij dit soort
slopende wedstrijden eindigen de
mannen die veel aan skeeleren
doen van voren."
Planning

Door de overwinning moet Rui-
tenberg wellicht zijn planning bij
stellen. Skeeleren - hij werd twee
keer achter elkaar nationaal
skeelerkampioen,- had zijn voor-
keur. "Daar hoor ik bij de top tien
en bij het schaatsen bij de eerste
25. Ik wilde me eigenlijk na mijn
25-ste toeleggen op het mara-
thonschaatsen, maar misschien
wordt dat nu anders," aldus de
kersverse kampioen, die zich na
het schaatsseizoen aan een ont-
steking aan zijn hiel laat opere-
ren.

De Groningse Alida Pasveer
raakte in Alkmaar haar nationale
titel kwijt aan Kitty Snel. Snel
ontsnapte met Simone van der
Heide en Sonja Groot halverwege
de koers en iedereen verwachtte
eigenlijk dat het drietal spoedig
onder aanvoering van de Vast
Banket-ploeg van Pasveer zou
worden teruggehaald. Maar in
het peloton werd naar elkaar ge-
keken en niemand die wilde rij-
den. Snel: "Ik had nooit verwacht
dat wij weg zouden blijven." Pas-
veer: "De ploegentaktiek werkte
duidelijk niet, ik hoef ze toch niet
terug te halen. Ik moet me spa-
ren voor de sprint."Portengen opnieuw

veteranenkampioen
Van onze sportredactie

GRONINGEN — Voor de vierde
maal in zijn schaatsloopbaan is
Henk Portengen marathonkam-
pioen van Nederland bij de vete-
ranen geworden. Na het behalen
van de titels in 1975 en 1978 bij
de A-rijders en in 1989 in Assen
bij de veteranen, sloeg Portengen
op de Stadspark-piste in Gronin-
gen opnieuw zijn slag dankzij zijn
scherpe eindsprint.

Twee andere oudgedienden van
naam flankeerden Portengen op
het ereplatform. Marten
Hoekstra legde beslag op de zilve-
ren medaille en Bennie van der
Weide mocht de bronzen plak in
ontvangst nemen.
Marcel Nat behaalde de natio-

nale titel bij de B-rijders. Hij was
uit het peloton ontsnapt, maar
finishte met een kleine voor-
sprong. Arnold Gaasenbeek eiste
de ziveren medaille op en Bert
Bruins uit Vlagtwedde was goed
voor brons.

Sport kort
ATLETIEK. De Kenyaan Joseph
Keino heeft de twintigste halve mara-
thon van Egmond aan Zee op zijn
naam gebracht. De Nederlandse veld-
loopkampioen Tonnie Dirks kwam als
tweede over de eindstreep. Bij de
vroutuen zegevierde de Hongaarse
Helena Barocsi.

Zelfde verhaal
Krook: "De trainingen van

Koss waren in verband met zijn
voorbereiding op de Olympische
Spelen tot nog toe afgestemd op
de langere afstanden. Daardoor is
hij op dit moment op de 1500 nog

lang niet op topniveau. Het is
eigenlijk hetzelfde verhaal als vo-
rig jaar vlak voor het EK in
Serajewo. Toen werd hij ook ge-
klopt in Davos om vervolgens
zonder zijn topniveau te halen toe
te slaan bij het EK. Ik verwacht
dat nu weer van hem. Zandstra
kan tijd op hem winnen op de
kortere afstanden, maar dat
maakt Koss weer goed op de vijf

en tien kilometer. Voor Bart
Veldkamp geldt waarschijnlijk
precies het omgekeerde."

Veldkamp reed op de 5000 me-
ter voortdurend een paar meter
voor Koss, die geen moment aan-
stalten maakte zijn Nederlandse
concurrent te willen verslaan.
Geir Karlstad haalde even later
in een curieus opgebouwde race
wel de rem er vanaf en dook

daardoor als enige nog onder de
tijd van Veldkamp door. "Karl-
stad heeft op het EK niks te
zoeken en kon hier voluit gaan.
Ik heb ingehouden geschaatst,
omdat ik me een paar dagen voor
Heerenveen niet over de kop wil-
de rijden. In tegenstelling tot
Karlstad geef ik mezelf wel eens
kans op een podiumplaats. Ten
opzichte van Koss en Zandstra
kom ik te kort. Ik gok op de derde
plaats", aldus Veldkamp.

Falko Zandstra wordt in het
uitverkochte Thialf Koss' grootste
belager. Maar na zijn snelle 'mijl
en goede vijf kilometer, waarop
hij veruit de snelste slotronde liet
noteren, hield de Fries zich in
Davos op de vlakte over zijn
EK-mogelijkheden. Zandstra: "Ik
ben blij, als ik bij de eerste acht
eindig. Met een eerste plaats zit
je natuurlijk ook bij de eerste
acht, maar voorlopig ga ik daar
niet van uit."

Cowboy
Dankzij een cowboy op schaat-

sen heeft de sprintequipe van
Wopke de Vegt tijdens haar jacht
op de olympische limieten einde-
lijk met scherp geschoten. Bij
drie eerdere pogingen om de door
het NOC vastgestelde normen
(37,30 op de 500 en 1.15,00 op de
1000 meter) te halert* werden
door Gerard van Velde, Arie Loef

en Jan Jan Brouwer slechts losse
flodders afgevuurd. Vier weken
voor het begin van de Winterspe-
len dook Gerard van Velde in
Davos onder de limiet op de kilo-
meter, waardoor hij als eerste
sprinter de zekerheid heeft ge-
kregen, dat hij in Albertville aan
de slag kan.

Chef de Mission Ard Schenk,
een zeer aandachtig toeschouwer
in Davos, liet er na de World
Cup-wedstrijden geen enkele
twijfel over bestaan, dat Van Vel-
de zich net als de elf andere al
eerder aangewezen schaatsers,
een olympisch schaatspak mag
laten aanmeten. Schenk zal bin-
nen de begeleidings commissie
kernploegen van de KNSB, waar
hij zelf deel van uitmaakt, en bij
het NOC tevens pleiten voor een
startbewijs voor Arie Loef. De
Brabander heeft weliswaar nog
geen enkele limiet gehaald, maar
zijn zesde en zevende plaats op
de beide 500 meters in Davos en
zijn vijfde positie op de Wereldbe-
ker-kilometer in Heerenveen heb-
ben Schenk ervan overtuigd, dat
Loef zich zeer redelijk kan hand-
haven temidden van 's werelds
beste sprinters. Het feit, dat de
Russen (o.a. Zjelezovski) en enke-
le snelle Japanners er niet bij
waren in Davos, werd door
Schenk voor lief genomen.

IJHC Triantha bijna kampioen
Van een onzer sportmedewerkers
ASSEN/GRONINGEN — Twee

punten scheiden IJHC .Meubelga-
lerie Triantha nog van het kam-
pioenschap in de tweede divisie.
De Asser ijshockeyers moesten
zaterdag in Den Bosch een punt
afstaan aan Red Eagles (5-5),
maar door de zege op HIJS Den
Haag (11-6) bleef het gat raet de
'achtervolgers' groot genoeg om
komende zaterdag de titel al bin-
nen te kunnen halen tegen La-
vold Lions uit Dordrecht.

Triantha kreeg in Den Bosch
forse oppositie van het met name
in eigen hal bloedfanatieke Red
Eagles. De vlam sloeg ongeveer
halverwege de tweede periode bij
een 2-1 stand in de pan, toen
volgens de Assenaren Michael
Carabain en goalie Patrick Pauli
aanslagen te verduren kregen
zonder dat arbiter Bakker in-
greep. De woedende Pauli ging
zijn opponent te lijf en er volgde
een massale kloppartij. Bakker
stuurde Pauli met een match-
penalty van het ijs, waardoor de
vroegere Hagenaar gisteravond
tegen zijn oude club ontbrak.
Omdat de Asser ploeg merk-

waardigerwijs zonder reserve-
doelman naar Brabant was ge-
reisd, moest verdediger Andries
Andringa anderhalve periode het

doel verdedigen. De Fries deed
dat niet onverdienstelijk, zodat
Triantha alsnog een punt uit het
vuur kon slepen (5-5).
Behalve Pauli ontbrak tegen

HIJS ook Todd van Biezen we-
gens een knieblessure. De Asse-
naren stonden al na negen (!)

seconden op 1-0 en leken op een
monsterzege uit. De Hagenaars
konden door concentratieverlies
en verslapping bij de Assenaren
de marge echter steeds binnen de
perken houden.

Red Eagles-Triantha 5-5 (0-0, 2-1, 3-4)
Doelpunten Triantha: Gall (2), Atkinson, Beu-
keveld, Bruin.
Strafminuten: Triantha: 46 (incl. matchpenal-
ty Pauli).
Scheidsrechter: Bakker. Toeschouwers: 100.
Triantha-HIJS 11-6 (4-0, 3-5, 4-1)
Doelpunten Triantha: Atkinson (3), Gall (2),
Troy van Biezen (2), Nicholls, Berthil Göbel,
Carabain, Heuving.
Strafminuten: Triantha en HIJS: 10.
Scheidsrechter: Schuurkes. Toeschouwers:
350.
Bij Martini North Stars is de

goede vorm van voor de kerstda-
gen volledig verdwenen. De Gro-
ningers lieten zich na de 7-2
nederlaag tegen HIJS gistera-
vond op eigen ijs opzij zetten door
Red Eagles (3-5). De thuisclub
kwam na een doelpuntloze eerste
periode twee keer voorsprong,
maar de Bosschenaren namen
nog voor de tweede pauze de

leiding over (2-3). Na de vierde
tegengoal gaven de slap spelende
North Stars zich gewonnen.

Martini North Stars-Red Eagles 3-5 (0-0,
2-3,1-2)
Doelpunten Martini North Stars: Serviss, De
Wilde en Dilling.
Strafminuten: North Stars en Red Eagles: 8.
Scheidsrechter: Engelsman. Toeschouwers:
150.

Zandstra imponeert in Davos op schaatsmijt
Van een speciale verslaggever

DAVOS — Een kleine week
voor het Europees kampioen-,
schap, dat vrijdag begint in Hee-
renveen, hebben Falko Zandstra
en Bart Veldkamp de Noorse ti-
telfavoriet Johann Olav Koss een
paar gevoelige tikjes uitgedeeld.
Zandstra was tijdens de World
Cup in Davos een klasse apart op
de 1500 meter en leverde met zijn
tijd van 1.53,73 minuten de beste
wereldseizoen-prestatie. De Fries
boekte in Zwitserland zijn tweede
WC-zege en mag zich vanaf nu
kandidaat noemen voor olym-
pisch goud. Veldkamp versloeg
Koss gisteren in een rechtstreeks
duel op de vijfkilometer.

Voor bondscoach Ab Krook
blijft Koss desalniettemin over
vier dagen de te kloppen man in
Thialf. De snelste slotronde van
alle 41 deelnemers op de 1500
meter kwam op naam van de
Noor, die achter het Friese duo
Zandstra-Ritsma als derde ein-
digde. Op de 5000 meter liet hij
niet het achterste van zijn tong
zien.

■ Falco Zandstra tijdens zijn succesvolle race op devlsoo meter op di
baan van Davos. Foto: ANI

Munnecom naar halve
finale ijsspeedway
Van onze sportredactie
MADONNA Dl

CAMPIGLIO — Robert Jan Mun-
necom uit Vleuten heeft zich via
de achtste plaats in de kwart
finale weten te plaatsen voor de
halve finale van het wereldkam-
pioenschap ijsspeedway. In het
Italiaanse Madonna di Campiglio
plaatste Munnecom zich nipt bij
de beste acht die meedoen aan de
halve eindstrijd in het Russische
Saransk, op 1 en 2 februari.

De eerste drie plaatsen in Italië
waren voor rijders uit de voorma-
lige Sovjetunie. Winnaar werd
Khomitch gevolgd door Nischen-
ko en Vladimir Suchov. De ande-
re halve finale vindt plaats in
Assen op 29 februari en 1 maart.

Uitslagen • cijfers

Schaatsen
ALKMAAR, NK marathon. A-rijders, man-
nen: 1. R. Ruitenberg (Oldebroek), 2 Kasper
(Arnhem), 3. Veenhof (Gieten), 4. De Boer
(De Goorn), 5. Stam (Kaatsheuvel), 6. Ro-
zendaal (Warmenhuizen), 7. Heidema (Gro-
ningen), 8. H. Ruitenberg (Oldebroek), 9
Cazemier (Den Horn), 10. Bloemberg (As-
sen), 16. Huitema (Roden), 23. Bakker
(Scharmer).
Vrouwen: 1. Snel (Rockanje), 2. Groot (Ku-
delstaart), 3. Van der Heide (West Beem-
ster), 4. Pasveer (Groningen), 5. Moolhuizen
(Katwijk a/d Maas), 6. Berkhoff (Oldebroek)
7. Ossendrijver (Rijswijk), 8. Fredenks
(Noord Scharwoude), 9. Seinstra (St. Johan-
nesga), 10. E. van der Meer (Ureterp), 11
Kamminga (Groningen), 16. Hlllenga (Fin-
sterwolde), 18. Dijkstra (Groningen).
DAVOS (Zwi), wereldbeker, mannen.
500 m (zaterdag): 1. Jansen (VSt) 36.72.2
Mey (Dui) 36.79, 3. Toshiyuki Kuroiwa (Jap)
37.20, 4. Miyabe (Jap) 37.26, 5. Thomeb
(VSt) 37.46, 6. Loef (Ned) 37.50, 9. Van
Velde (Ned) 37.65.
500 m (zondag): 1. Mey (Dui) 36.70 (evena-
ring baanrecord), 2. Jansen (VSt) 36.86, 3
Miyabe (Jap) 37.02, 4. Toshiyuki Kuroiwa
(Jap) 37.17, 5. Thometz (VSt) 37.19, 6. Van
Velde (Ned) 37.54, 7. Loef (Ned) 37.58.
Stand na zes wedstrijden: 1. Mey 144
punten, 2. Jansen 141, 3. Toshiyuki Kuroiwa
110, 4. Miyabe 104, 5. Zjelezovski (GOS) 68
6. Van Velde 67.
1000 m: 1. Flaim (VSt) 1.14,04, 2. Toshiyuki
Kuroiwa 1.14,09, 3. Mey 1.14,33, 4. Thibauii
1.14,49, 5. Van Velde 1.14,70, 15. Loef
1.15,82.
Stand na drie wedstrijden: 1. Toshiyuki
Kuroiwa 64 punten, 2. Zjelezovski 50, 3
Adeberg 46, 4. Jansen 41, 5. Van Velde 40
1500 m: 1. Zandstra (Ned) 1.53,73, 2,
Ritsma (Ned) 1.54,66, 3. Koss (Noo) 1.54.91
4. Adeberg (Dui) 1.55,17, 5. Sighel (Ka)
1.55,74, 7. Schreuder (Ned) 1.56,11, 9
Veldkamp (Ned) 1.56,63, 10. Bos (Ned)
1.56,74.
Stand na drie wedstrijden: 1. Zandstra 66
2. Ritsma 65, 3. Koss 60, 4. Söndral en
Adeberg beiden 51.
5000 m: 1. Karlstad (Noo) 6.48,82, 2. Veld-
kamp (Ned) 6.49,69, 3. Koss (Noo) 6.51,14
4. Zandstra (Ned) 6.53,18, 5. Bos (Ned)
6.53,77, 7. Ritsma (Ned) 6.58,77.
Stand na drie wedstrijden: 1. Karlstad 92
punten, 2 Veldkamp 84, 3. Koss 83, 4
Bengtsson,' Bos en Zandstra allen 54.
COLLALBO, wereldbeker, vrouwen.
500 m: 1. Blair (VSt) 40,15 (baanrecord), 2.
Ye (Chi) 40,20, 3. Garbrecht (Dui) 40.55, 4
Aaftink (Ned) 40,62, 5. Hauck (Dui) 40,74,9.
Meijer (Ned) 41,29 overige Nederlandsen:
12. Loorbach 41,49.
Stand: 1. Aaftink (Ned) 82 punten, 2. Blair
(VSt) 75, 3. Hauck (Dui) 71, 4. Ye (Chi) 69,5,
Luding (Dui) 59.
1000 m: 1. Blair (VSt) 1.20,75 (baanrecord).
2. Aaftink (Ned) 1.21,53, 3. Garbrecht (Dui)
1.21,59, 4. Ye (Chi) 1.21,78, 5. Hoiseth (Noo)
1,22,40, 9. Meijer (Ned) 1.23.10, 12. Loor-
bach 1.24,21,13.Stam 1.24,30.
Stand: 1. Aaftink en Blair 75 punten, 3
Garbrecht 64, 4. Ye 61, 5. Hoiseth 60.
1500 m: 1. Hunyady (Oos) 2.04,53 (baanre-
cord), 2. Niemann (Dui) 2.05,02, 3. Warnicke
(Dui) 2.06,56, 4. Garbrecht (Dui) 2.07,47, 5.
Blair (VSt) 2.07,53, 6. Van Gennip (Ned)
2.07,84, 8. Van Schie (Ned) 2.08,54, overige
Nederlandsen: 14. Zijlstra 2.10,57, 21. Meijer
2.11,81.
Stand: 1. Hunyady (Oos) 94 punten, 2
Niemann (Dui) 72, 3. Antal (Oos) 56. 4
Börner (Dui) 52, 5. Warnicke (Dui) 45, 7. Van
Gennip (Ned) 43, 8. Van Schie (Ned) 41,10
Voetelink (Ned) 38.
3000 m: 1. Niemann (Dui) 4.17,41 (baanre-
cord), 2. Warnicke (Dui) 4.23,11, 3. Hunyady
(Oos) 4.27,06, 4. Van Gennip (Ned) 4.29,42,
5. Tönsberg (Noo) 4.29,98, 6. Van Schie
(Ned) 4.30,65, 7. Zijlstra 4.31,39.
Stand: 1. Hunyady 80 punten, 2. Niemann
75, 3. Warnicke 62, 4. Zijlstra 53, 5. Van
Schie 52.
GRONINGEN, NK marathon.
B-rijders (100 ronden): 1. Nat (Oost-
graftdijk), 2. Gaasenbeek (Westbroek), 3.
Bruins (Vlagtwedde), 4. Baas (Nieuw-Ven-
nep), 5. Thijsseling (Sneek), 6. Fokker
(Kockengen), 7. Dekker (Warmenhuizen), 8
De Groot (Koudekerk a.d. Rijn), 9. Maatman
(Wolvega), 10. Pauw (Rijnsburg), 13. Kuy-
pers (Groningen).
Veteranen (75 ronden): 1. Portengen (Ne-
derhorst den Berg), 2. Hoekstra (Oudehas-
ke), 3. Van der Weide (Heerenveen), 4
Jonker (Wytgaard), 5. Kuiper (Goedreede), 6
Gijzen (Balk), 11. Sminia (Woltersum), 15
Van der Zwaag (Zuidlaren).

IJshockey
Eredivisie: Heerenveen-Tilburg 2-10 (0-2
2-3, 0-5), Geleen-Rotterdam 3-3 na verl.
(0-0, 1-2, 2-1, 0-0). Nijmegen-Utrecht 2-9
(0-4, 1-1, 1-4).
Stand: Tilburg 22-31, Rotterdam 22-28, Ge-
leen 22-28. Utrecht 22-26, Heerenveen
22-11, Nijmegen 22-8.
Eerste divisie: Den Bosch-Assen 5-5 (0-0
2-1, 3-4), Eindhoven-Dordrecht 7-0, Assen-
Den Haag 11-6 (4-0, 3-5, 4-1), Groningen-
Den Bosch 3-5 (0-0, 2-3, 1-2), Leeuwarden-
Eindhoven 4-14.
Stand: Assen 19-34, Eindhoven 18-23, Den
Bosch 19-21, Den Haag 18-17, Dordrecht
18-17, Groningen 18-16,Leeuwarden 18-0.

Tennis
MELBOURNE, Open Australische kam-
pioenschappen.
Mannen enkelspel, eerste ronde: Haarhuis
(Ned)-Hlasek (Zwi) 6-0 2-6 2-6 6-4 6-2.
Siemerink (Ned)-Palmer (VSt) 6-4 4-6 6-3
4-6 6-2, Eltingh (Ned)-Braasch (Dui) 2-6 5-7
6-4 7-5, Schapers (Ned)-Champion (Fra) 4-6
6-1 6-2 6-4, Fitzgerald (Aus)-Koevermans
(Ned) 7-6 (8-6) 6-4 7-6 (7-4), Patrick McEn-
roe (VSt)-Cierro (Ita) 6-3 6-4 6-4, Tsjerkasov
(GOS)-Kühnen (Dui) 6-3 7-6 6-1. Cane (Ha;
Black (Zim) 6-4 6-4 6-1, Koslowski (0u !-

Arias (VSt) 6-1 7-6 6-0, Lendl (Tsj/5)-From-
berg (Aus) 6-4 6-2 6-2, Bloom (lsr)-Gofl«
(Spa) 6-7 6-2 6-0 6-1, Pioline (Fra)-Frana
(Arg) 7-6 1-6 6-1 6-1, Rostagno (VSt/12)-
Limberger (Aus) 2-6 6-3 1-6 6-3 6-4, Mezza-
dri (Zwi)-Morgan (Aus) 4-6 4-6 6-3 6-4 6-2
Tsjesnokov (GOS)-Fontang (Fra) 6-3 7-6 6- 1
Clavet (Spa)-Strelba (Tsj) 6-2 7-6 2-6 7-5
Steeb (Dui)-Furlan (Ita) 6-4 6-4 6-2, Rasheefl
(Aus)-Marcelino (Bra) 6-4 2-6 4-6 6-2 6-4
Becker (Dui/3)-Gunnarsson (Zwe) 6-1 6-'
6-2, Edberg (Zwe/1 )-Bates (GBr) 6-4 6-2
Novacek (Tsj/8)-Pate (VSt) 2-6 7-6 6-4 6-'
Pescosolido (Ita)-Nestor (Can) 6-4 6-4 7-5
Muster (Aus)-Fleurian (Fra) 7-6 6-1 7-5, Bau r
(Dui)-Kroon (Zwe) 6-3 6-4 6-7 6-1, Tarartf
(VSt)-Korda (Tsj/9) 4-6 4-6 6-3 6-3 6-3
Camporese (Ita)-Hogstedt (Zwe) 3-6 6-2 6-2
2-6 6-1, Rahunen (Fin)-Gomes (Ecu) 4-6
6-4 6-3 6-4, Reneberg (VSt)-Wuyts (Bel) 6-2
6-4 7-5.
Vrouwen enkelspel, eerste ronde: Limme'
(Aus)-Zardo (Zwi) 6-3 6-2, Kidowaki (Jap 1'
Minter (Aus) 6-2 6-4. Savtsjenko-Neilal*
(Let)-Appelmans (Bel/16) 7-5 6-2, Capna'
(VSt/5)-Medvedeva (Oek) 6-2 6-0, Maleev*
Fragniere (Zwi/9)-Helgeson (VSt) 4-6 &•-'

6-1, Fairbank-Nideffer (VSt)-Rubin (VSt)
6-1, Testud (Fra)-McNeil (VSt) 6-2 3-6 6--
Stubbs (Aus)-Bobkova (Tsj) 6-0 6-1, W'
(VSt)-Herreman (Fra) 6-0 6-1, Lindqv's
(Zwe)-Daniels (VSt) 7-6 6-3, Rehe (VSt
Sviglerova (Tsj) 6-2 6-4, Alter
(Oos) 6-4 6-0. Habsoduva
(VSt) 6-4 6-4, Po (VSt)-Smith (GBr) 6-4 2*
6-1, Durie (GBr)-Labat (Arg) 7-5 6-1, F*f
(Aus)-Gomer (GBr) 6-3 6-2, Jaggard (Au#
Bodegraf (Ned) 2-6 6-4 9-7.
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op
dehelft

APART

Een 'buitenlander met een hoed'
is de hele nacht niet meer achter het bord weggekomen.

op
maandag

door Dick
Heuvelman

Vluggeren tot zonsopgang
Een kleine schaakklok. Maar

er worden grote prestaties
van het machientje 'ver-

wacht. Vijf voor zeven wijst het
ene wijzerplaatje aan. Vijf voor
elf de andere. In werkelijkheid is
het vijf voor drie 's middags,
maar schaakklokken zijn er nu
eenmaal niet om de tijd aan te
geven. Al helemaal niet in café
De Evenaar in Groningen, waar
het beschreven klokje overuren
draait als scherprechter bij de
favoriete vrijetijdsbesteding van
goede schakers. Vluggeren.
Zoals het klokje in De Evenaar
tikt, tikt het nergens zou je kun-
nen zeggen. Of, als variatie: zoals
men op het klokje in De Evenaar
tikt, tikt men nergens. Vlugge-
ren, snelschaken heet het offici-
eel, kunnen ze in De Evenaar
volhouden tot de zon weer op-
gaat. De slijtage van de lak op
het klokje is er de stille getuige
van. Vluggeren vergt nogal wat
van zo'nklok. Vijf minuten zetten
beide spelers op de klok, en daar-
in spelen ze de hele partij. Ge-
volg: er wordt op het uurwerk
gehamerd met de frequentie van
een mitrailleur. Bij vluggeren is
het niet denkbeeldig dat de splin-
ters van het bord vliegen.
Vrijdagmiddag is het, iets voor
drie dus, en Erik Hoeksema, een
van de sterkste schakers van het
Noorden en tevens schaakmede-
werker van deze krant zit er al.
Hij speelt tegen Jannes van der
Wal. Jannes geniet bekendheid
als dammer, was ooit zelfs we-
reldkampioen, maar kan ook aar-
dig schaken. Wat heet. In minder
dan tien seconden zijn de beide
spelers een zet of twaalf gevor-
derd. Ergo: bijna 25 keer heeft
het arme klokje een knal op een
van zijn beide knoppen gehad.
De Evenaar is de thuisbasis van
de denksportende Groningers.
Gek genoeg niet voor dammers,
de aanwezigheid van Jannes van
der Wal ten spijt. Als er al dam-
mers komen, komen ze om een
potje te schaken. De enigen die er
weieens dammen zijn meisjes als
ze zich vervelen, vertellen de bei-
de eigenaren Tsip Hipma en Piet
Jansen.
Net als het klokje zijn de scha-
kers onvermoeibaar. De ergste
schaakverslaafden komen twee

uur 's middags binnen en zitten
er drie uur 's nachts nog. Te
vluggeren. Tot ze erbij neerval-
len, al schijnt dat nog nooit te
zijn gebeurd.
Niet van het schaken althans.
Hooguit van het zuipen, want de
gemiddelde denksporter weet van
innemen. Het is niet alleen aan
de twee huidige eigenaren te dan-
ken dat De Evenaar een reputa-
tie als denksportcafé heeft die
zich uitstrekt tot over de lands-
grenzen. Met de vorige eigenaar,
die de kroeg in 1980 overnam, is
het allemaal begonnen. Als ver-
woed bridger nam deze man de
denksporters in zynkielzog mee.
Als er in Groningen een belang-
rijk toernooi is, is De Evenaar het
zenuwcentrum. "Dan komen ze
hier om te lullen en te analyse-
ren," vertelt Tsjip Hipma. Voor
echte potjes schaak heeft de lief-
hebber zijn club. In het café
wordt alleen gevluggerd. Dat is
lachen geblazen want in de haast
wordt er gruwelijk geblunderd.
Het liefst zitten de spelers met
een man of vijf om één bord. "De
verliezer maakt plaats voor de
volgende. Zo krijgt schaken toch
ook nog een sociaal aspect," weet
Piet Jansen.
Laatst deden ze dat voor de grap
een keertje anders trouwens.
Mocht de verliezer blijven zitten.
Zullen ze niet snel vergeten en
'een buitenlander met een hoed'
al helemaal niet. De arme drom-
mel is de hele nacht niet meer
achter het bord weggekomen.
Want wat zo denigrerend kofïie-
huisschaak heet, is niet te verge-
lijken met het schaakspel in de
Evenaar. "Het niveau is heel
hoog," vindt Jansen. "Het zijn
bijna allemaal clubspelers die
landelijke competitie spelen. Die
gekken die midden in de nacht in
het literair café achter het bord
zitten, worden door de slechtste
schaker uit dit café verslagen."
De telefoon gaat. Er hangt een
schaker aan de lijn die De Eve-
naar even de actuele stand van
zaken in de partij van 'onze' Joris
Brenninkmeijer tegen Van Wely
in het Hoogovens-schaaktoernooi
doorbelt. Jansen grijpt een pen.
"Zeg het maar," roept hij gerouti-
neerd. "Wit heeft een koning
0p...?"

Luttele seconden later staat de
stelling op het bord bij Hoeksema
en Van der Wal. "Dat ziet er toch
niet zo gek uit," zegt de dammer.
"Hij heeft twee pionnen meer...!"
Hoeksema is wat minder snel
met zijn commentaar. Uiteinde-
lijk zegt hij: "Ja, dat moet Joris
wel kunnen winnen." Snel nemen
de spelers nog een aantal varian-
ten door. Unaniem luidt de con-
clusie: Joris staat gewonnen.
"Van de week was Joris hier nog
niet zo goed," giechelt Van der
Wal.

De enige keren dat er in het café
serieus naar een partij wordt ge-
keken, is als er geanalyseerd
wordt, bijvoorbeeld bij WK-mat-
ches. "Daar kunnen ze uren mee
bezig zijn," vertelt Hipma, "maar

verder zijn het allemaal vlugger-
tjes." Bijzondere partijen zijn de
eigenaren dan ook niet bijgeble-
ven. "Het is allemaal zo vluchtig,"
zegt Jansen. "Soms wordt er nog
wel eens twee dagen om een potje
nagelachen, maar dan houdt het
ook op."
Die café-analyses, kloppen die?
Dat blijkt er vanaf te hangen wie
er toevallig in de kroeg is. De in
Groningen woonachtige schaak-
journalist Gert Ligterink, stam-
gast natuurlijk, heeft vrij vaak
gelijk. Naar verluidt in ongeveer
de helft van de gevallen. Die
middag is hij niet. aanwezig. Ver-
klaart dat dat we zaterdag in de
krant moeten lezen dat de partij
Brenninkmeijer-Van Wely in re-
mise is geëindigd?
Bridgen doen ze ook in de Eve-

naar. Eens in de zoveel tijd in de
vorm van een intiem cafédriveje.
Eigenaar Piet Jansen is een van
de sterkste spelers in Nederland
maar in de kroeg speelt hij niet.
"Daarvoor ben ik er te serieus
mee bezig. Ik erger me aan fou-
ten. Gerommel is niks voor mij."
Jannes van der Wal, die bijna elk
potje van Hoeksema verliest,
staat ondertussen weer eens ver-
loren. "Eh, remise?" biedt hij aan.
Hoeksema gaat er niet op in en
enkele seconden later staan de
stukken weer klaar voor het vol-
gende potje. De klok op scherp.
Mocht ie het begeven dan is het
geen ramp. In café De Evenaar
zijn altijd nog wel een stuk of drie
van die dubbele uurwerken te
vinden die het redelijk doen.

JAAP KIERS

Het Nederlands kampioen-
schap marathonschaatsen
voor veteranen in Groningen

is in een vergevorderd stadium als
drie stoere mannen zich losmaken
uit het peloton, dat uitpuilt van
vergane glorie (o.a. Jeen van den
Berg, Rein Jonker, Marten
Hoekstra, Jan Roelof Kruithof,
Henkie Portengen en Johan War-
denier). De dappere vluchters wor-
den al snel door de attente her-
kend en doorgegeven aan het
handjevol toeschouwers: Johan
Bisschops, Atty Duyn en Jannes
Kadijk. Ik vestig mijn hoop op
Jannes Kadijk, de beul van Wes-
ternieland (Gr). Ik ken zijn vrouw
een beetje en het valt mij niet
moeilijk in te denken wat er zich
aan de vooravond van dit kam-
pioenschap in huize Kadijk heeft
afgespeeld.
De aftiteling van Medisch Centrum
West was nog niet begonnen, of
Jannes zei tegen zijn vrouw: "Ik
denk dat ik maor eens naor bèrre
gao, Grietje."
Verbaasd kijkt zij haar man aan:
"Kadiek mien jong, wat maokst mie
nou? Wilst mie toch nait vertel'n
das't mörg'n veur de titel gaist?"
"Ja Grietje, dat wol'k juust wel. Stel
die ains veur, doe en ik in een
oop'n landouwer deur 't dörp.
Liekt-ie dat nait wat, mien wicht?
Daornao 'n ontvangst deur meneer
de burgemeester en dan dik feest
in de kroug. Liekt mie zo mooi hè,
dat zo'n volle zaal je touzingt:
'Jan-nes wint de wereldcup', of 'En
voor Jannes nog eenmaal troe-la-
la, troe-la-la.' En 's maondags nog
een dik stuk in kraante d'roverhèn.
Kist-ie dat veurstel'n?"
"Nou als ik eerlijk mot weez'n,
neuhhh... Magst dan wel flink wat
gember in dien gat stop'n. Zal ik
die ains wat vertel'n, Kadiek... doe
dreumst! Dou nou maor gewoon,
mien jong, dan dou'st mie al gek
genog. Want laot'n wie wel weez'n,
welke kerel slooft zich op zo'n
leeftied nou zo allemeraokels uut?"
"Nou most nait zeur'n, Griet, want
wat kriegst d'r veur terug: een kerel
met 'n mooie pokkei, nait dan?"

Griet Kadijk knikt zuinig, ze
moet toegeven dat Jannes
door dat schaatsen een

mooi figuur heeft. Geen vetribbel te
bekennen en dat is ook wat waard.
Alleen die eerzucht, dat hoeft voor
Griet niet zo nodig. Ze ziet de
betrekkelijkheid van roem in. Als
Jannes weer eens met tas vol
isostar-produkten thuiskomt, kan
ze nooit nalaten daar denigrerende
opmerkingen over te maken.
Steeds minder vaak daarentegen
is Jannes tevreden met dat wat de
pot schaft. Zoals die avond voor
het kampioenschap, toen Griet met
een prak bonen en karbonade aan
kwam zetten.
Jannes had het liever anders ge-
zien. "Griet mien wicht, 'k wait das't
een schier potje kan koop'n, maor

ik heb die al zo vaok verteld dat
mien lichaom vlak veur 'n belang-
rieke wedstried zulk eet'n nait goud
verdraog'n ken. En ik heb die ook
al vaok zegt dat ik daorveur in de
plaats zoveul meuglijk koolhydraot'
n en eiwit'n heb'n mot. Muesli,
macaroni, dat spul. Pasta's ook, of
hest daor nog nooit van heurt?
Komt uut Itaolië. Daormit kwaik je
de neudige calorieën, kriegst meer
ausdauer en verzuurst nait zo
gauw. Kiek, zo'n carbo is nogal
vet, en vet, heb ik ains leez'n in ain
of ander boukie, vargt veul zuurstof
bie de verbranding. En hou minder
zuurstof, des te muider je wordt.
Snapst het een beetje, aol doe-
del-

Griet schudt haar hoofd minzaam.
"Alles goud en wel, Jannes mien
jong, maar straks gaost mie nog
vertel'n dat we een infuus mot'n
koop'n. En dat ik bie 't Gruine
Kroes een cursus infuusbeheer-
sing mot volg'n. 't Wordt jao aol
gekker in die sport. En jullie kou-
haffels aopen alles nog nao ook.
Je liekt wel nait wies met mekaor!"

Jannes Kadijk slaakt ee.i diepe
zucht. "Grief, mompelt-ie bin-
nensmonds, 'bist 'n nuver

wicht, maor ik had wel graog das't
een beetje met de tied mitgaost."
Boven in de slaapkamer neemt hij
het voorlichtingsboekje 'Doping'
van Frits Wafelbakker ter hand.
Willekeurig slaat hij hoofdstuk 6 op
en leest: 'Bij proeven met sporters
op fietsergometers is gebleken dat
amfetemine de gevoelens van ver-
moeidheid wat kan uitstellen.' "Ei-
genlijk", mijmert hij voordat-ie in
slaap valt, "zou ik dat best eens
stiekem willen uitproberen. Een
keertje kan vast geen kwaad."
De volgende dag rijdt Jannes Ka-
dijk voor wat-ie waard is (sic Hein-
ze Bakker). Hij zit voortdurend op
het vinkentouw - zoals dat heet in
het jargon - zonder met zijn krach-
ten te smijten. Dat moet in de
slotfase gebeuren. Geheel volgens
plan trekt hij dan ten aanval. De
rijders Duyn en Bisschops zien het
dreigende gevaar en haken bij
Kadijk aan. Een prachtig resultaat
daagt voor de beul van Westernie-
land. Helaas voor Jannes, de
brandstof raakt net even te vroeg
op. In de uitslag zal men zijn naam
vergeefs zoeken.

"En," vraagt Griet bij thuiskomst,
"wat is't word'n?"
"Niks," antwoordt Jannes teneerge-
slagen, "te weinig koolhydraot'n, 'k
was d'r al bange veur."

■ Erik Hoeksema (links) en Jannes van der Wal vluggeren in het Groninger schaakcafé De Evenaar. Uitbater
Tsjip Hipma kijkt belangstellend toe. Foto: Jan Willem van Vliet

roeptumaar...

■ "Op aanraden van deskundigen
heb ik wel eens zorgvuldig uitge-
kiende diëten gevolgd en me vol-
gegoten met sportdrankjes. Maar
wat was het gevolg? Ik raakte er
prompt van in de schijt."

(Jan Maarse, Nederlands
kampioen survival, in de
Volkskrant)

■ "Vroeger leerden wij "op school
dat twee plus twee vier is. Nu moet
ie kinderen uitleggen waarom twee
plus twee vier is."

(Hans van der Pluym, trainer
van BW Den Bosch, in
Voetbal International)

■ "Cruijff denkt alles te weten. (...)

Peter Brunings (ex-doelman van
Feyenoord) heeft eens een geintje
met hem uitgehaald. Hij legde Jo-
han een moeilijk woord voor en
Johan zei meteen: 'Oh, dat bete-

kent dat en dat.' Maar er klopte
geen reet van. Brunings had het
woord verzonnen. Maar Cruijff
bleef volhouden dat het woord be-
stond. "

(Heerenveen-speler Mario
Been in Nieuwe Revu)

■ "Ik erger me groen en geel als
John de Wolf en Cor Lems vertel-
len dat ze de ideale prof zijn,
alleen omdat ze in een achterbuurt
zijn opgegroeid en het thuis niet zo
breed hadden. Dat is zo'n gezeur.
Ik ben thuis vroeger puur ver-
wend. "

(FC Groningen-speler Mart
van Duren in Voetbal Inter-
national)

■ "Ik heb me eind december ver-
loofd. Dat vinden ze gek, ouder-
wets. Nou, laat mij dan ouderwets
zijn."

(Schaatser Falco Zandstra
over zijn mede-kernploegle-
den in de Volkskrant)

■ "Weet je waarom die spelers
van Cambuur zo ziek zijn gewor-
den? Ze hebben gedineerd met
PDM."

(Sportjournalist Frits Barend
in Match/Barend & Van
Dorp)

■ "Op Eerste Kerstdag ben ik om
zeven uur begonnen. Toen heb ik
tegen m'n leerlingen gezegd: le-
dereen zit nu met zijn kloten in
Australië, maar de tennisontwikke-
ling in Nederland gaat door."

(Tennistrainer Cees Houwe-
ling in de Volkskrant)

■ "Een glaasje bier sla ik niet
gauw af en een sigaretje op zijn tijd
is evenmin te versmaden. Een
rokertje tijdens het leven is nu
eenmaal beter dan as na de dood."

(Jan Maarse, Nederlands
survival-kampioen, in de
Volkskrant)

mart
VanBalensteyn

Tot voor kort waren schaat-
sers een lichtend voorbeeld
voor alle andere sporters.

Knapen als A. Schenk, K. Ver-
kerk, J. Bols, H. Kuipers en G.
Kemkers trainden hard en lever-
den in naam van Oranje fraaie
prestaties. Sportlieden met de
juiste attitude, kom daar nu nog
om. Vooral het knaapje Veld-
kamp maakt er een potje van.
Het is al een aanfluiting dat hij
zich in Sport International voort-
durend afzet tegen de bestuurde-
ren van de schaatsbond. Dat hij
het echter waagt zijn afkeuring
uit te spreken over het plan om
de héér L. Pfrommer wederom te
benoemen tot bondscoach, is een
regelrechte schandb. Waar haalt
zo'n blaag de euvele moed van-

Daan om negatief te oordelen over
een schaatskenner pur sang, een
man die ons land eeuwige roem
bezorgde in de sportwereld, een
plichtsgetrouw militair die een
toonbeeld is van integriteit, een
monument van ongekende om-
vang.
Aanvankelijk had ik nog de hoop
dat de schaatscollega's van B.
Veldkamp meer normbesef zou-
den hebben, maar nee hoor, ook

zij weten niet wat respect is. B.
van der Burg bazelde bij Barend
& Van Dorp dat hij het met de
stellingname van zijn sportvrind
eens is en de Volkskrant meldde
dat ook de puber F. Zandstra, die
nota bene onder de heer Pfrom-
mer grootse triomfen vierde, zijn
leermeester als persona non gra-
ta beschouwt.
Ik had het kunnen weten. Na het
Nederlands kampioenschap
pleegden ze immers al verraad
aan onze nationale driekleur en
stond R. Vunderink moederziel
alleen op het erepodium. Wat mij
betreft worden ze voor het leven
geschorst en moeten ze twintig
jaar dienstverlening doen in be-
jaardenhuizen.
Schaatsschorremorrie,

Bijdragen: Paul Zweverink en jonkheer mr. W.C. van Balensteyn Tekening Hein Scholma

vragen
staatvrij

■ Vraag aan Fré Bos, de gewezen
coach van de Asser veldrijder
Martin Hendriks, die bij het NK
veldrijden met een zesde plaats
wederom teleurstelde:
— Waarom faalt Martin Hen-
driks steeds als het er op
aankomt?
"Omdat hij de verkeerde mensen
om zich heen heeft. Het moet
toch opvallen dat sinds Fré Bos
bij Hendriks weg is, het niet goed
meer met hem gaat? Ik heb Mar-
tin destijds afgeleverd als beste
veldrijder van Nederland, hij
werd zelfs het grootste interna-
tionale talent genoemd. Maar ja,
toen kwamen anderen die alles
beter wisten, zoals André Bos-
kamp. En maar smoezen verzin-
nen bij slechte resultaten. Maar
die smoezen zijn nu echt wel
uitgeput."
■ Vraag aan Groninger mara-
thonschaatster Gerhard Heide-
ma, die bij het NK bijna voortdu-
rend voorin het veld te vinden
was en uiteindelijk zevende werd:
— Was er geen prijs voor de
meest actieve rijder?
"Nee, die had ik dan misschien
wel gewonnen. Ja gek, het gaat
sinds de jaarwisseling opeens gi-
gantisch goed met me. Ik kon ook
niet stuk in Alkmaar, jammer dat
ik niet kan sprinten. Weet je
trouwens dat ik sinds kort een
echte fanclub heb met al vijftig
leden? Die stonden lekker langs
de kant te schreeuwen."
■ Vraag aan Azing Griever, de
nieuwbakken manager van Hera-
cles die gisteren bij een zaaltoer-
nooi in Groningen uitstekend
keepte bij de oud-internationals:
— Ga je je nu bij Heracles in
noodgevallen als wissel-
keeper beschikbaar stellen?
"Hou op, Heracles heeft al vier
keepers, die ook nog allemaal een
contract hebben. Maar als 46-ja-

rige ging het nog best goed, niet?"
■ Vraag aan marathonschaatster
Alida Pasveer, die zich bij het NK
in Alkmaar liet verrassen door
drie outsiders:
— Heb je in Alkmaar een tak-
tische fout gemaakt?
"Je mag stellen dat de gevestigde
schaatsorde, dus ook ik, een in-
schattingsfout gemaakt heeft. Pe-
tra Moolhuizen, Manuela Ossen-
drijver en ik hebben te lang op
elkaar gewacht en toen werd het
van 'als twee honden vechten om
een been, gaat de derde er mee
heen."
■ Vraag aan Lammert Huitema,
de marathonschaatser uit Roden:
— Was het plotseling afhaken
van Aegon als sponsor de oor-
zaak van jouw matige presta-
tie?
"Nee, want ik wist als kopman in
november al dat Aegon ermee
stopte. Ik was grieperig geweest
en als je niet honderd procent
bent, kun je voorin niet mee."

fre
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Assenaar nog lang niet zeker van WK-plaats

Hendriks mist
erepodium door
glibberpartij

Van onze sportredacteur Peter Homan
VALKENSWAARD — Het was voor veldrijder Martin Hendriks gisteren een echte

pechdag. De prof uit Assen miste tijdens het nationaal kampioenschap veldrijden door
een glijpartij zicht op een behoorlijke klassering en op de terugreis naar huis raakte
hij in de straten van Valkenswaard betrokken bij een kettingbotsing. Hendriks
eindigde op het NK op een teleurstellende zesde plaats. Ver achter de opnieuw
ongenaakbare Adrie van der Poel, die nu voor de vierde keer achter elkaar de
kampioenstrui over de schouders mocht laten glijden.

Opnieuw was een specifieke
wegrenner de professionele cros-
sers te snel af. Wat is dat toch
met die Van der Poel die het
veldrijden puur beschouwd als
een aangename tijdspassering in
de wintermaanden? Hij rijdt ter
voorbereiding op het NK fliere-
fluitend een paar veldritten en
blijkt dan steeds als het er op aan
komt meer inhoud te hebben dan
de profcrossers, die maanden ach-
ter elkaar in het veld bezig zijn.

De vijf broodcrossers die ons
land rijk is, probeerden Van der
Poel gistermiddag te tackelen,
door om beurten te demarreren.
Poeleke liet zich de kop niet gek
maken en bekeek het allemaal op
zijn gemak. Halverwege kwam
hij aan de leiding en liep steeds
verder uit. "Naar mijn gevoel
kwam ik te vroeg" op kop, waar-
door je het risico loopt te force-
ren. Ik had later willen toeslaan,
maar het liep uitstekend," aldus
de vijfvoudig zilveren medaille-
winnaar op het wereldkampioen-
schap.

■ Adrie van der Poel stevent op zijn vierde nationale titel veldrijden af.
Foto: ANP

Wondertje
Het was trouwens een klein

wondertje dat Van der Poel gis-
termiddag aan het vertrek kwam.
Vrijdag ging de renner door zijn
rug, een familiekwaaltje. "Daar
werd ik knap nerveus van. Ik ben
direct naar de fysiotherapeut ge-
gaan en die verzekerde mij dat ik
zou kunnen rijden. Gistermorgen
heb ik een paar trainingsrondjes
gereden en pas na het derde
rondje voelde ik de pijn niet meer
onder het rijden. Wel toen ik was
gestopt, maar door de rug te
laten masseren ging de pijn weg.
Onder de wedstrijd heb ik geen
problemen meer gehad, ik had
me wel voorgenomen om er even-
tueel uit te stappen als ik pijn
zou krijgen."
Hendriks kon de eerste ronden

behoorlijk volgen, maar miste de
aansluiting door een glibberpar-
tij, waarna hij met het stuur in
het afzetlint bleef steken. "De
anderen zagen mij vallen en ga-
ven extra gas. En in een snelle
koers als in Valkenswaard kom je
niet meer terug. Ja, als ik in de
schoenen van die jongens had
gestaan, had ik net. zo gereden.
Ze waren zo toch mooi een -con-
current kwijt. Verdomme, ik reed
hartstikke sterk en zo gemakke-
lijk," aldus Hendriks.

De Assenaar moet zich nog een
keer opladen om zich verzfckerd

te weten van een ticket naar het
wereldkampioenschap dat in het
Engelse Leeds wordt gehouden.
Bondscoach Hennie Stamsnijder
wees naast Van der Poel ook
Huub Kools aan. Eerder was Van
Bakel al zeker van uitzending.
Voor de vierde plaats zijn Hen-
driks, mid-wereldkampioen Henk
Baars en wegrenner Mare van
Orsouw kandidaat.

De Superprestigewedstrijd in
het Zwitserse Wetzikon op zon-
dag 26 januari - een week voor
het WK - is doorslaggevend.
Stamsnijder koos bewust voor
Wetzikon, boven Zillebeke waar
zaterdag een Superprestigerit op
het programma staat. "Dat par-
koers heeft geen overeenkomst
met Leeds en bovendien kunnen
de jongens het deze week mooi
kalm aan doen. Een week voor
het WK moeten ze er staan."

Incident
Hendriks had liever gezien dat

hij al in een eerder stadium was
aangewezen. Hij vindt ook dat hij
daar recht op heeft, gezien zijn
prestaties eerder in dit seizoen.
Vorige week tijdens de Super-
prestigerit in het Belgische Asper
ging het in eens een stuk minder
met Hendriks, maar volgens hem
was dat een incident. "Baars
heeft het hele seizoen gesukkeld
en rijdt één goede wedstrijd. Ach,
het is wel reëel dat Wetzikon de
doorslag moet geven."
Financieel wordt de trip naar

Leeds steeds interessanter.
Dankzij een sponsor werd de prij-
zenpot aangevuld tot 20.000 gul-
den, te verdelen wanneer een
Nederlander de regenboogtrui be-
haalt. Bovendien zal de kampioen
ook nog een bedrag in de pot
storten. Van der Poel: "Hoeveel
die trui mij waard is? Ach, dat
weet ik nog niet. Henk Baars
heeft toen 10.000 gulden be-
taald."
Johan Bruinsma uit Westerbork

zorgde voor een aardig noordelijk
succes. Hij pakte de kampioen-
strui bij de nieuwelingen, voor
Raymond Lubberman uit Hooge-
veen die tweede werd. Willem
Wolting uit Assen won zilver bij
de junioren en Gretienus Gom-
mers uit Kollumerzwaag brons.
Beiden gaan naar Leeds. Bij de
veteranen moest Klaas Stobbe uit
De Wilp na zeven jaar de kam-
pioenstrui afstaan aan Gerrit
SchefTer. De Fries werd derde.

Wielrennen
VALKENSWAARD, NK veldrijden
Professionals: 1. Adri van der Poel (Kapel-
len) 1.04.03, 2. Kools (Baarle-Nassau) 0.09,
3. Baars (Diessen) 0.34, 4. Van Bakel (Deur-
ne) 0.56, 5. Van Orsouw (Oss) 1.08, 6.
Hendriks (Assen) 1 39, 7. Groenendaal (St.
Michielsgestel) 1.46, 8. Jac. van der Poel
(Hoogerheide) 4.49, op een ronde: 9. Jan
Siemons (Zundert), 10. Hoffman (Groenlo),
14. Schurer (Oud-Gastel), 19. Dekker (Hoo-
geveen).
Amateurs: 1. Kuijper (Tilburg) 52.29, 2. De
Vos (Oosterhout) 0,11, 3. Richard Groenen-
daal (Sint Michielsgestel) 0.30, 4. Gerritsen
(Hooglanderveen) 1.16, 5. Frank Groenen-
daal (Eerde) 1.17, 6. Bijnen (Gemonde) 1.30,
7. Der Kinderen (Schijndel) 2.10, 8. Martens
(Deurne) g.25. 9. Boezewinkel (Hooglander-
veen) 2.30, 10. Van Korven (Diessen) 2.47.

Junioren: 1. Van de Broek (Veghel) 46.03,
2. Wolting (Assen) 0.04, 3. Gommers (Kollu-
merzwaag) 0.06, 4. Zandbeek (Heeswijk-
Dinther) 1.13, 5. Den Ouden (Galder) 1.40.
Vrouwen: 1. Den Ouden (Galder-Strijbeek)
28.13, 2. Vink (Wijk en Aalburg/tevens junio-
renkamp) 0.46, 3. Leijten (Udenhout) 1.12, 4.
Knol (Amersfoort) 1.22, 5. Out (Maarsber-
gen) 1.25.
Amateurs B: 1. Ariesen (Rhenen) 90.23, 2.
Nieuwenhuis (Steenderen) 0.31, 3. M. Lub-
berman (Hoogeveen) 1.30.
Nieuwelingen: 1. Bruinsma (Westerbork)
28.13, 2. R. Lubberman (Hoogeveen) 1.08,
3. Van Bussel (Asten) 1.29, 4. Knijnenberg
(Hoek van Holland) 1.45, 5. Van Oevelen
(Hilvarenbeek) 2.10.
Profkampioenen in andere landen.
België: Danny de Bie, Duitsland: Kluge,
Spanje: Izaguirre.

Atletiek
EGMOND AAN ZEE, halve marathon.
Mannen: 1. Keino (Ken) 1.03.28, 2. Dirks
(Ned) 1.03.42, 3. Van Vlaanderen (Ned)
1.04.10, 4. Kadlot (Hon) 1.04.20, s..Gole-
biewski (Pol) 1.04.35, 6. Martim (Ken)
1.04.41, 7. Vermeule (Ned) 1.04.54, 8. Ten
Kate (Ned) 1.04.58, 9. Stigter (Ned) 1.05.10,
10. Ngunzu (Ken) 1.05.23.
Tussenstand Pickwick-klassement: 1.
Dirks 205 punten, 2. Marko (Roe) 202, 3. Ten
Kate 201.
Vrouwen: 1. Barocsi (Hon) 1.12.17, 2. Loru-
pe (Ken) 1.12.27, 3 Grottenberg (Noo)
1.14.57, 4. Ikonnikova (GOS) 1.15.19, 5. Van
Landeghem (Bel) 1.15.40
Tussenstand na vijf wedstrijden: 1. Vand-
enGehuchte (Bel) 69 punten, 2. Valentin
(Ned) 64, 3. Barocsi fcO.

E en O weer op tweede plaatsVan onze handbalmedewerkster
EMMEN —De mannen van

HAKA/E en O kregen gistermid-
dag bezoek van Blauw Wit uit
Neerbeek. De inzet van deze ont-
moeting was in eerste instantie
de derde plaats op de ranglijst,
maar nadat bekend werd dat V
en L de punten aan Aalsmeer had
gelaten bleek er bij winst zelfs
een tweede plaats in het ver-
schiet te liggen voor E en O.
Blauw Wit maaktè het de Emme-
naren niet erg moeilijk. Met de
rust leidden de mannen van Har-
rie Weerman al met 9-4 en na de
volle zestig minuten was de stand
liefst 21-13.
Blauw Wit met in het doel de

keeper van het Nederlands team,
Jacques Josten, had vanaf het
beginsignaal geen enkel ant-
woord op de sterke verdediging
van de Emmenaren. Met Rob
Fiege op de midachterpositie en
broer Joop in de punt van de
verdediging liepen veel Blauw
Wit-aanvallen stuk. De enkele
ballen die de dekking passeerden
werden door keeper Galuza op
soms gymnastische wijze uit het
doel gehouden. Het duurde dan
ook zeven minuten voor het eer-
ste Limburgse doelpunt een feit
was; E en O had er toen al vijf
gescoord.
Pas in de twintigste minuut

wist Blauw Wit voor de tweede
keer het net te vinden. De aanval
van de gasten was te veel geënt
op opbouwspeler Harold Nusser,
die als enige Limburger een vol-
doende haalde.

De «anval van de Emmenaren
wilde niet vlotten in de beginfase.
Veel kansen vonden hun einde op
paal, lat en Jacques Josten. Er
was echter één E en O-er die de
doelman keer op keer wist te
verschalken. Jop Hagreize speel-
de een weergaloze wedstrijd met
een topscore van negen doelpun-
ten.
Na de pauze moest E en O het

karwei eenvoudig kunnen afma-
ken, maar de Emmenaren kwa-
men moeizaam uit de startblok-
ken. Er ontstond een rommelige
periode, waarin beide ploegen
veel fouten maakten. Toch ver-
zuimde E en O niet om te scoren.
Na een kwartier in de tweede
helft was de stand 16-8. Blauw
Wit had de moed volkomen opge-
geven. Het was slechts Nus Noya,
die het, de voor Galuza ingewis-
selde, Manuel Kremer nog eens
moeilijk kon maken. Joop Fiege,
Jop Hagreize en Robertus van de
Berg tracteerden het 1700-koppi-
ge publiek in de eindfase nog op
wonderschone doelpunten.
Patrick Berendsen en Agustin

Garcia maakten hun rentree, ter-
wijl Henk de Boer grieperig aan
dp kant moest blijven.
Doelpuntenmakers E en O: Jop Hagreize 9,
Agustin Garcia 4, Robertus van der Berg 2,
Joop Fiege 2, Coos ter Mors 2, Patrick
Berendsen 2; Blauw Wit: Harold Nusser 5.

De vrouwen van Aeolus zorg-
den voor een grote verrassing,

door Swift Arnhem met 19-14 te
verslaan. De overwinning kwam
voor de Wildervanksters op het
juiste moment. De ploeg behaalde
de laatste weken slechte resulta-
ten en veel speelsters leken in
een vormcrisis te zitten. Swift,
dat op de tweede plaats van de
ranglijst stond, onderschatte de
thuisploeg op alle fronten. Lange
tijd bleef de stand 1-1, maar na
een kwartier bouwde Aeolus
langzaam aan een voorsprong. De
ruststand was 11-5.
In de tweede helft kon Swift nog

terugkomen naar 11-8. De man-
to-man verdediging die de gasten
daarna toepasten, zorgde ervoor
dat Aeolus veel ruimte kreeg en
makkelijk kon scoren.
Topscorer Aeolys: Yvonne Donkers 7.

De vrouwen van V en K maak-
ten er in Amsterdam tegen Hera-
cles een veredelde trainingspartij
van. Na een ruststand van 4-13
werd het 10-25.
Topscorer: Sandra vah Bergen 7, Sylvia

Heinen 6

De vrouwen van HAKA/E en O
hadden een helft moeite met RSC
uit Rossem. Een zwaarbevochten
ruststand van 8-5, werd in de
tweede helft eenvoudig uitgebreid
naar 19-9. De Emmenaren lieten
zich in de eerste helft het spel
van de tegenstander opdringen.
Verdedigend werden simpele
doelpunten weggegeven en in de

aanval stonden paal en lat vaak
in de weg. De speech van trainer
John Ettekoven in de rust had
een heilzame werking. Aanval-
lend werd met meer overleg ge-
speeld en verliep de snelle tegen-
aanval soepeler.
Topscorers E en O: Angelique Lipman 4

Susanne Wubkes 4.

Trainer Henk van Gils van
Sparta'7s sprak eindelijk weer
eens van een perfecte wedstrijd.
Zijn ploeg won dan ook met 17-12
van De Griffioen uit Wolvega. Tot
5-4 waren beide ploegen aan el-
kaar gewaagd, maar toen nam
Sparta de touwtjes in handen.
Verdedigend hadden de Gronin-
gers de zaken goed voor elkaar.
Aanvallend speelde Dick Korpel
goed. De ruststand was 9-6. Vlak
na rust leek Sparta even op zoek
te zijn naar het goede spel van de
eerste helft. De Griffioen kon de
Groningers zelfs tot 13-11 nade-
ren. Onder aanvoering van Johan
Kuper werd een eind gemaakt
aan die inhaalrace.
Topscorers Sparta'7s: Dick Korpel 5, An-

gus Tee 4.

Jahn II stuntte tegen Aalsmeer
2 door met 22-21 te winnen. De
Stadskanaaisters speelden pas
hun vierde thuiswedstrijd in dit
seizoen, terwijt de eerste seizoen-
helfl erop zit. Jahn II startte
verdedigend met een offensieve
dekking, waarin extra aandacht

werd besteed aan de gevaarlijke
Aalsmeer-opbouwer Richard van
Emmerik. Dit pakte goed uit. De
Stadskanaaisters kwamen, tegen
de 'traditie' in, op een 4-2 voor-
sprong .

Jahn II had de handicap dat
Eko Steen, wegens een enkelbles-
sure, alleen aanvallend kon spe-
len. Marcel Oldenziel verving
hem uitstekend in de punt van de
verdediging. Aalsmeer zag kans
om de achterstand ongedaan te
maken en bracht de ruststand op
10-10. Na rust ontstond een
spannende strijd die voor Jahn II
na een kwartier een voorsprong
van twee doelpunten opleverde,
17-15. De eindfase werd zeer hec-
tisch, maar Jahn II bleef onder de
enorme druk geconcentreerd spe-
len.

Topscorers Jahn II: Henk Pronk 6, Erik
Roggen 5.

HAKA/E en O 2 deelde de pun-
ten met Volendam, 16-16. De Em-
menaren speelden aanvallend
een matige wedstrijd. Veel kan-
sen werden gemist. Verdedigend
daarentegen haalde de ploeg van
trainer Menno Klompmaker een
ruime voldoende. Na een stroeve
start ontpopte keeper Jovan
Ivanovic zich als held van de
wedstrijd.
Topscorers E en O 2: Peter Janssen 3,

Hans Huberts 3, Martin Siekman 3.

De mannen van V en K verloren
met 36-14 van koploper Swift
Arnhem. De Groningers hadden
niets in te brengen. Swift bleek
twee maten te groot.
Topscorer V en K: Jaap Jager 5,

■ E en O's cirkelloper Patrick Berendsen vecht zich door de Blauw
Wit-defensie heen. Foto: Jan Anninga

Auriol al zo goed als zeker van rallyzege
Van onze sportredactie
GROOTFONTEIN — Eén dwa-

ling en een oververhitte motor in
Namibië. De voorsprong van Hu-
bert Auriol tijdens Parijs-Kaap-
stad kon wel een paar missertjes
hebben. De slotdagen zijn, tenzij
Auriol iets overkomt, slechts inte-
ressant vanwege het bereiken
van Kaapstad, in het tot voor
kort gemeden Zuid-Afrika.
Vier dagen voor de zuidpunt

heeft de Fransman zes minuten
en negentien seconden voor-
sprong op de Duitser Weber. "Dat
is genoeg," toonde hij terecht zelf-
vertrouwen. Slechts honderd kilo-
meter tellen nog mee voor het
klassement.
Van de weinige klassement-

sproeven die overbleven, viel za-
terdag een groot deel weg. Na 104
kilometer van Namibe in Angola
naar Ruacana, vlak over de grens
met Namibië, werden de eerste
motorrijders verrast. Een meestal

droge rivierbedding was door he-
vige regenval volgelopen met wa-
ter, tot zestig centimeter diep.
Leider Peterhansel en nummer
twee Laporte, als eersten bij de
plas, probeerden de rivier te door-
waden. Dat lukte met vallen en
opstaan. Laporte: "De motor
zonk, de bodem gaf nauwelijks
houvast. Als je de motor kwijt-
raakt, zie je hem nooit meer
terug. We hadden de oversteek
kunnen maken, maar dat had
voor de hele groep wel een dag
gekost."

Vandaar dat de twee een lift
kregen met de helicopter naar de
overkant, waar anderen in span-
ning afwachtten. Op gezag van de
organisatie keerde de hele meute
daarop terug naar Namibe.

Alleen het eerste gedeelte van
de eerste klassementsproef telde
derhalve mee. De tweede test
ging helemaal niet door vanwege

. het late tijdstip waarop die zou
beginnen.
Gisteren was de etappe naar

Grootfontein. Auriol was de eer-
ste die verdwaalde, nadat een
meer was gepasseerd en zich
meer afslagen aandienden dan
was verwacht. Navigator Monnet
wist dat na anderhalve kilometer
een controlepunt moest volgen.
Toen dat niet opdoemde, besloten
de twee rechtsomkeert te maken.
Ze kwamen verschillende auto's
tegen die ook verkeerd reden en
die de fout dus eerder ontdekten.
Later zette de Fransman de mo-

tor een tijdje af, omdat alle tem-
peratuurlichtjes op rood spron-
gen. Het water was 110 graden
Celsius, de olie zelfs 180. De hitte
was toch de grootste tegenstan-
der, met temperaturen tot 35
graden. De enige toppers, die
meteen goed reden, wonnen de
etappe: de Spanjaarden Servia en
Puig.

Alti vergeet
links verkeer
Van onze sportredactie

GROOTFONTEIN —In Na-
mibië houdt het verkeer de
linker weghelft aan, als in
Engeland. De Franse motorrij-
der Francis Alti botste tijdens
de rally Parijs-Kaapstad in de
etappe naar Grootfontein
taal tegen een auto met toe-
schouwers, omdat hij de ver-
keersregels was vergeten.
Alti liep breuken op in ar-

men, bekken, benen en neus.
Hij is buiten levensgevaar,
maar verkeert in shocktoe-
stand en heeft een hersen-
schudding.

Cijfers • Uitslagen

Badminton
Overgangsklasse A: 't Gein-BC Assen 3-8,
Duinwijck 3-Royal Canin/BCH 2 5-6, Culem»
borg-De Ritte 9-2, Hoornse BV-RFL/Arnhem
2 4-7.
Eerste klasse 1: Racketeers-Zwolse BC 7-4,
BC Elst-Achilles'l2 7-4, BC'7O Veluwe-ABC
Amersfoort 6-5, Mariken-KBV Amersfoort
7-4.
Tweede klasse 1: Shuttle'Bl Almelo-BC
Assen 2 8-0, Jonkers Import/Garuda-AMOR
1-7,Leeuwarder BC 2-Bahosa 4-4, Meppeler
Meppers-Racketeers 2 3-5.
Tweede klasse 3: Zijderveld 6-Flash Alk-
maar 3-5, Slotermeer-Leeuwarder BC 4-4,
Heemskerk-Airsport 5-3, Hoornse BV 2-Pear-
le/Heerhugowaard 2 5-3.

HAMILTON (VSt), indoorwedstrijden.
Vrouwen, 50 m: 1. Cuthbert (Jam) 6,37, 2.
Lawson (VSt) 6,45, 3. Echolls (VSt) 6,46. 500
m: 1. Miles (VSt) 1.11.85 1500 m: 1.
Schnurr (Can) 4.18,40. 1500 m snelwande-
len: Lawrence (VSt) 5.54,31 (WR, oude
record 5.54,35 eveneens van Lawrence, 8
februari 1991, East Rutherford).
Mannen, 50 m: 1. Drummond (VSt) 5,67, 2.
Cooper (VSt) 5,77, 3. DeLoach (VSt) 5,78, 4.
Bailey (Can) 5,80. 1000 m: 1. Van Helden
(Ned) 2.23,5, 2. Williams (Can) 2.23,5. 1
mijl: 1. O'Sullivan (ler) 4.02,84, 2. Chesire
(Ken) 4.03,47.

TER APEL, veldloop. Mannen (12 km): 1.
Bertold Berger (Start '78) 38.10; 2. Robert
Smits (Argo '77) 38.36; 3. Okko Jan Bosker
(GVAV) 39.16; 4. Mark van Maaren (GVAV)
39.30; 5. Roel de Jong (AV '55) 40.35; 6.
Haye Wever (Aquilo) 41.35.
Vrouwen (4 km): 1. Joke Spikman (Argo '77)
14.50; 2. Sabiena Gols (GVAV) 15.28; 3.
Aletta Pomper (ARGO '77) 15.29; 4. Inge
Nijhoving (Sperwers) 15.37.
Jongens A (6525 m): 1. Casper Dirks
(ARGO 77) 21.37; 2. Andre Klappe (Start
'78) 21.53; 3. Michiel de Jong (ImpalaO
22.18.
Meisjes A (2500 m): 1. Jantien de Leeuw
(Impala) 9.30; 2. Renate Boxem (Fivelstreek)
10.02; 3. Bianca Boomsma (Horror) 10.12.
Jongens B (3775 m): 1. Arnoud Seldentuis
(ARGO '77) 12.24; 2. Marcel van Langen
(Aquilo) 12.38, 3. Martijn Venhuizen (Fivel-
streek) 12.52.
Meisjes B (1560 m): 1. Esther Houttuin
(Lionitas) 5.48; 2. Petra Zuidema (HAC '63)
6 06; 3. Jokee de Graaf (SV Veendam) 6.11.
Veteranen (12 km): 1. Pieter Vos (AV '55)
42.24. *

Veteranen (14 km): 1. Hennie Pot (Impala)
14.27. t ?

Handbal
Mannen, eredivisie: Olympia-Bevo 22-21,
Sittardia-Tachos 23-20, ESCA-Hermes
17-28, Hellas-OSC 25-20, V en L-Aa smeer
16-19, E en O-Blauw Wit 21-13.
Stand: Sittardia 16-28, E en O 16-24, V en L
16-23, Blauw Wit 16-21, Hermes 16-20,
Aalsmeer 16-19, Hellas 16-15, Tachos
16-14, Olympia 16-12, ESCA 16-9, Bevo
16-7, OSC 16-0.
Vrouwen, eerste divisie: E en O-RSC 19-9,
Bortiave-AAC 1899 16-19, VZV-OLympia
15-11, Heracles-V en K 10-25, Aeolus-Swift
19-14.
Stand: VZV 10-20, Swift 10-15, Vido 10-13,
Olympia 10-12, AAC 1899 10-13, E en O
10-11,Ven K 10-10, Aeolus 10-7, RSC 10-6,
Borhave 10-3, Heracles 10-0.
Mannen, eerste divisie: E en O 2-Volendam
16-16, UDSV 2-AAC 1899 17-21, Swift-V en
K 36-14, Jahn 11-Aalsmeèr 2 22-21, Sparta'
75-De Griffioen 17-12.
Stand: Swift 10-20, E en O 10-15,AAC 1899
10-14, BDC 10-13, Volendam 10-11, Aals-
meer 2 10-10, Sparta'7s 10-10, De Gnffioen
10-8, Jahn II 10-5, UDSV 10-4, V en K 10-0.

SCHOONSPRINGEN. Daphne Jon-
gejans heeft in Austin (Vst) voor de
tweede keer in haar carrière de Aus-
tin Cup veroverd op de 3-meterplank.
De oud-Europees kampioene behaal-
de in de finale 512 punten.
VOLLEYBAL. De Amstelveense ere-
divisieclub Martinus heeft zich ver-
sterkt met de 22-jarige Yelena Marki-
na van Dynamo Moskou. A

Racketeers stelt de titel
veilig in duel met rivaal
Van onze sportmedewerker
EMMEN — Racketeers is via

een 7-4 overwinning op naaste
belager Zwolse BC kampioen ge-
worden in de eerste klasse van de
badmintoncompetitie. Het moet
trainer/coach Guus van der Vlugt
goed hebben gedaan dat juist de
drie jongste spelers van zijn team
in deze beladen wedstrijd zo'n
goede indruk vestigden. Sonja de
Jong verraste door de sterke Fre-
dy Hoekstra in twee games de
eerste nederlaag in de competitie
toe te brengen, terwijl Kasper
Elferink en Hans Brouwer door
een 15-10, 18-16 overwinning op
Jansen/Hoekstra de strijd om de
titel definitief beslisten in het
voordeel van de Emmenaren.
Na de enkelspelen was de stand

al 5-1 in het voordeel van Racke-
teers, dat aan een overwinning
genoeg had om kampioen te wor-
den. Hans Nijhof, nog ongeslagen
in het enkelspel, won van John
Jacobs. Kasper Elferink bleef
ruim de baas over Aijan
Hoekstra en Ray Schippers was
te sterk voor Erwin van der Wiel.
Grote indruk maakte Monique
Bakker. Zij versloeg in drie ga-
mes Tjitske Hoekstra, een speel-
ster die zich enkele weken gele-
den nog plaatste voor het hoofd-

toernooi van de nationale kam-
pioenschappen. Na de winst van
het duo Elferink/Brouwer was
het kampioenschap een feit en
liet de thuisclub de teugels duide-
lijk vieren.
Robin Mulder en Ray Schippers

liepen daardoor in het dubbelspel
tegen hun eerste nederlaag van
het seizoen aan. Het vrouwen-
dubbel was ook voor Zwolse BC,
terwijl beide gemengd dubbels
gedeeld werden via winst van
Mulder/De Jong en verlies voor
Nijhof/Bakker. Door dit resultaat
promoveert Racketeers naar de
overgangsklasse, na de eredivisie
de hoogste afdeling van de natio-
nale competitie.

BC Assen won in de overgangs-
klasse met 8-3 bij 't Gein en
daarmee zeker geworden van een
tweede plaats in de eindrang-
schikking. Na de enkelspelen was
het al 5-1 voor de Assenaren, die
alle zes mannenpartijen zonder
al te veel moeite wonnen. Lilian
Refwutu won haar enkelspel en
samen met Bastiaan Nuyen het
gemengd dubbel. Deze laatste
partij was de spannendste uit de
wedstrijd. Tegen Lammers/Kleij-
wegt werd het 18-13, 12-15 en
18-17.

Berger en Spikman
reeds zeker
van veldlooptitel
Van onze atletiekmedewerker

TER APEL — In Ter Apel
werd de .derde wedstrijd van de
noordelijke veldloopcompetitie
verwerkt. Met nog één ontmoe-
ting te gaan is in de meeste
groepen al bekend welke atleten
met de titels naar huis gaan
zodat de laatste wedstrijd (in
Leeuwarden) op 22 februari een
farce wordt. Immers, de zwakste
van de vier resultaten telt niet
mee. Zo wonnen bij de senioren
Bertold Berger en Joke Spikman
drie maal.
Toch was er dit keer in het

koude en mistige Ter Apel hier en
daar wel strijd: bij de mannen
werd Bertold Berger, de in Gro-
ningen studerende loper van
Start '78, op korte afstand ge-
volgd door Robert Smits van AR-
GO'77. Maar Berger bouwde zijn
voorsprong gestaag uit, zodat hij
toch met 26 seconden voorsprong
finishte.
Beide atleten klaagden over oog-

problemen, veroorzaakt door be-
vroren vocht op de contactlenzen
"Het was koud en dat voelde ik
vooral aan mijn bovenbenen," al-
dus de winnaar. "Ook was het
parcours zwaar op de paden, door
de bevroren karresporen. je kont
alleen met de korste spikepunten
lopen."
Ruim een minuut achter Berger

vochten de GVAVers Okko Jan
Bosker en Mark van Maaren zij
aan zij een gevecht om brons uit,
dat in de laatste kilometer ge-
wonnen werd door de oudere Bos-
ker.
Bij de vrouwen zegevierde Joke

Spikman voor de derde maal-
"Terwijl ik de hele week last van
een griepje had," aldus de winna-
res, die zag hoe haar clubgenote
Aletta Pomper (al tweemaal
tweede) op de laatste meters
werd gepasseerd door een sterk
sprintende Sabiena Gols (GVAV)-
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Sudosa wint
saaie derby
probleemloos

Van onze volleybalmedewerker Jaap Kiers
ASSEN — Sudosa-Lycurgus was niet spannend. Niet

mooi ook, niet hectisch en niet beladen. De noordelijke
volleybalderby, die erom bekend staat dat de vonken
eraf vliegen, was dit jaar gewoon saai. En slecht. De
Assenaren maakten hun favorietenrol in de eerste set
nog waar, getuige de 15-5 uitslag. Daarna gingen ze mee
met het veel mindere niveau van de tegenstander,
hetgeen tweemaal 15-11 opleverde. In gevaar kwam
Sudosa evenwel nooit. Daarvoor was het klasseverschil
eenvoudig te groot: 3-0.

Nu is dat klasseverschil er al-
tijd geweest. Vroeger vaak in het
voordeel van de Groningers, sinds
vorig jaar zijn de Drenten de
beteren. Nooit weerhield dit de
ploegen ervan een spetterende
pot volleybal van het bezoekje
aan de buren te maken. Met
vechtlust werd het verschil in
volleybalkunde gecompenseerd
en eens in de zoveel tijd leverde
dat een verrassende uitslag op.
Vorig jaar nog liepen de emoties
zo hoog op dat de beide coaches
elkaar voor rotte vis uitmaakten.

Groter kon het contrast niet
zijn. Dat vond ook Martin Ma-
ring, vorig jaar nog speler van
Lycurgus. "Het was geen echte
Sudosa-Lycurgus. Ik heb geen
moment gedacht dat we konden
verliezen."

Natuurlijk was Van Calcar/Ly-
curgus naar Assen gekomen om
te proberen te winnen, verklaar-
de trainer Gerard Smit. "Maar,"
constateerde hij nuchter, "zij zijn
gewoon beter." De succesvolle
'double-quick' aanval van Sudosa
■in plaats van slechts één mid-
denaanvaller springen er bij de
Drenten twee aanvallers de lucht
in - plaatste Lycurgus voor onop-
losbare problemen. "Soms heb je
eindelijk een eenmansblok op zo'
n speler, want een tweeblok is

helemaal onhaalbaar, en dan
slaat zo'n man ineens rechtdoor
in plaats van diagonaal. Wat
moet je ertegen doen?" aldus
Smit.

Vechtlust en goede bedoelingen
waren er volgens de Groninger
trainer voldoende geweest. "Maar
het is net als Hans Westerhof
laatst zei: knokken moet je doen
als de tegenstander balbezit
heeft. In ons geval moet het van
de blokkering komen." En die
blokkering kreeg geen vat op het
Asser aanvalsspel. Aanvallend
hadden de Groningers te weinig
power om het de tegenstander
lastig te maken.

■ Harold Bos van Sudosa passeert het blok van Lycurgus, bestaande uit vlnr. Roel Schiphof, Jimmy Houtsma en Jurrien Veerman. Harrie Prins (8)
probeert de bal nog te verdedigen..Bij Sudosa volgen Marcel van Delden, Bert Menzinga, Martin Maring en Arjan Onnes (vlnr) in spanning de afloop.

Foto: Wolter Kobus

Kampioenschap
Sudosa ontwikkelt zich tot de

meest gevarieerd spelende ploeg
in de eerste divisie en lijkt recht-
streeks op het kampioenschap af
te stevenen. Zaterdag was daar
slechts bij vlagen iets van te zien.
Alleen in de eerste set toonden de
Assenaren een deel van hun kun-
sten. Spelverdeler Bert Menzinga
lijkt soms vingers te kort te ko-
men om de combinaties aan te
geven en nog is het het trainers-
duo Abe Meininger en Bert de
Bey niet gek genoeg. In stilte
werken de Assenaren aan een
geheim wapen, een eerste tempo-
aanval van achter de drie meter.
Alleen het Nederlands team heeft
dat ooit eerder gespeeld.

Ondertussen mankeert er na-
tuurlijk ook nog het een en ander
aan het spel van de Assenaren.
De blokkering en verdediging zul-
len moeten verbeteren om enige
kans te maken de eredivisie te
bereiken. Dat aanvaller Arjan
Onnes slechts drie turven hoog is,
zoals eerder gemeld, blijkt on-
waar. Onnes is onlangs met een
stapel turven aan het werk ge-
weest en heeft geconstateerd dat
hij wel vierhoog steekt. Met zijn
handjes omhoog kan de aanvaller
zelfs de zesde turf aanraken. Zon-
der te springen.

Lycurgus
verspeelt
voorsprong
Van onze volleybalmedewerker

APELDOORN — Diep teleur-
gesteld reisden de vrouwen van
Van Calcar/Lycurgus afgelopen
zaterdag terug naar Groningen.
In Apeldoorn gaven de Groninger
volleybalsters tegen PZ/Dynamo
een 2-0 voorsprong uit handen.
Dynamo won met 3-2 (10-15,
10-15, 15-9, 15-9, 15-9). "Voor het
eerst stonden we in een uitwed-
strijd echt goed te spelen. Dan is
zoiets natuurlijk heel sneu," al-
dus trainer Henk Suichies.

Lycurgus was door het gemis
van Inez Timmer, die met een
enkelblessure enkele weken uit
de roulatie is, gedwongen tot een
omstelling. Betty Timmermans
verhuisde naar de buitenkant,
Miijam Oldenhof speelde op de
hoofdblokkeerderspositie. Dat
ging twee sets goed, maar toen
Lycurgus de servedruk zag weg-
vallen werden de Groninger vrou-
wen in het midden, vooral door
international Kirsten Gleis, weg-
getikt. "In zo'n geval breekt het
ons op dat we een smalle selectie
hebben," stelde Suichies realis-
tisch.

In Assen vochten Sudosa en
Flash een bedroevend slecht duel
uit. Sudosa was het minst slecht:
3-0(15-13. 15-5, 17-16). Zowel de
vrouwen van Home Style/Olym-
pia als de mannen van Donitas
hadden in Groningen geen moeite
met de équipes van Bosta/The
Smash. Beide wedstrijden eindig-
den in 3-0. Bij Olympia waren de
setstanden 15-11, 15-12, 15-5, bij
Donitas 15-5, 15-7, 15-5. DAK
kwam er niet aan te pas in en
tegen Drachten: 3-0 (15-11,
15-12, 15-5).

Moses krijgt
herkansing
als bobsleeër
Van onze sportredactie
LOS ANGELES — Edwin Moses
is nog niet verloren voor de Olym-
pische Winterspelen van Albert-
ville. De Olympisch kampioen
hordenlopen krijgt een herkan-
sing in de tweemansbob.

Moses, Gault en Harrell wer-
den zaterdag door de arbitrage-
commissie van het Amerikaans
Olympisch Comité in het gelijk
gesteld. Het trio had protest aan-
getekend tegen de manier waarop
de Amerikaanse selectiewedstrij-
den op de Olympische piste in
Lake Placid waren verlopen. Kort
voor die trials waren de selectie-
normen gewijzigd zonder voor-
kennis van het drietal.

De arbitragecommissie onder
leiding van Ross Hart schreef
zaterdag in Los Angeles nieuwe
selectiewedstrijden uit. Die moe-
ten gehouden worden tussen 14
en 18 januari in Altenberg in
Duitsland. Aan* die wedstrijden
wordt deelgenomen door de volle-
dige selectie van dertien man.

DISTRICT GRONINGEN
Mannen prom.klasse: W&O/Winschotenn-
De Meeuwen 2-3, Donitas 3-Donitas 4 1-3,
CZN-Actief 3-1, VIOS/Kolham-Flash 2 3-1.
Stand: Peize 9-24; De Meeuwen 11-21;
Donitas 3 10-20; Impala 10-19; Donitas 4
8-16; Übbo 10-15; VIOS 10-14; Actief 10-12;
CZN 10-11; Menhir '74 10-9; Flash 2 10-8;
W&O 8-5.
1e klasse A: Aduard-Lycurgus 4 3-1, Rovoc-
Donitas 5 2-2, W&O/Winsch. 2-Stentor 2 0-3,
DOVO-Grijpskerk 3-1.
1e klasse B: VSV '74-Flash 3 1-3, W&O/
Winsch. 3-Lewenborg 2 0-3, Devoc '70
2-DFS 3-1, Olympia-Tyfoon 1-3, Lycurgus
3-DAK/H'zand 2-2.
Vrouwen prom.klasse: ADO-lmpala 3-0,
Menhir '74-Veracles 3-0, Donitas-Actief 2
3-0, DOVO 2-Flash 2 3-0, Oranje Nassau-Le-
wenborg 3-0, DIO/Bedêfrn-DOVO 3 3-0.

Stand: Oranje Nassau 10-28; Menhir '74
11-25; ADO 11-24; Veracles 11-20; DOVO 2
10-18; Donitas 11-18; Impala 11-16; Actief 2
11-15; Flash 2 9-13; Lewenborg 10-6; DIO/
Bedum 11-6; DOVO 3 10-0.
1e klasse A: Merna-Donitas 3 2-2, Rovoc-
De Meeuwen 1-3, VIOS-Kroton 1-3, DIO/Be-
dum 2-Doles 3-0.
1e klasse B: Beerta-Beyum 1-3, Delta
'90-Tyfoon 3-0, Donitas 2-DAK/H'zand 2-2,
W&O/Winsch.-Lewenborg 2 3-0, DOVO
4-Übbo 0-3, Lycurgus 3-DFS 3-1.

Krappe zege geeft Nic. weer even luchtVan onze korfbalmedewerker
GRONINGEN — Nic.-DVO in

de onderste regionen van hoofd-
klasse B leverde alleen in de
slotfase de emotionele momenten
op die zo'n duel vaak kenmerken.
In het grootste deel van de wed-
strijd legden beide ploegen een
mat spelletje op de helder blauwe
vloer van sporthal De Wijert.
Scheidsrechter Derriks hoefde de
bal slechts drie keer op de straf-
worpstip te leggen en dat was
tekenend voor het 'lieve' korfbal
van beide teams. De wedstrijd
was veel minder spannend dan
de krappe overwinning van Nic.
(20-19) doet vermoeden.
In de eerste helft nam Nic. een
11-9 voorsprong. In deze fase had
het Bennekomse DVO bepaald
pech met schieten. Na rust bleek,
dat Nic. toch iets meer kwaliteit
in de ploeg had. Gerda Woltinge

speelde de bekendste DVO-speel-
ster, Corine Albers, letterlijk en
figuurlijk van het veld, Mike
Schreurs had succes met zijn rus-
hes naar de korf en Kees en Mike
Vlietstra schoten dit keer ook
met scherp.
Twintig minuten voor tijd leek

de strijd bij 17-13 beslist. Nic.
miste echter de koelbloedigheid
om de wedstrijd rustig uit te

en het waren vooral de
snelle Helen Danen en Arina van
Heesen, die het gebrek aan basis-
snelheid van hun

,
Groninger

opponenten — Angelique Klomp-
maker en Ina
Julsing — uitbuitten.
Toch was het juist de trage Ina

Julsing die in de rommelige slot-

fase haar hoofd koel hield en op
beslissende momenten doeltref-
fend aanlegde. Zij zette Nic. vier
minuten voor tijd op een veilige
voorsprong van drie doelpunten
zette: 20-17. In het eindsignaal
maakte DVO'er Tjeerd de Vries
er nog 20-19 van.

DVO-coach Van der Bos toonde
zich na afloop teleurgesteld over
de instelling van zijn ploeg: "Het
was veel te tam. De jongens had-
den veel te veel ontzag voor een
man als Kees Vlietstra. Dat is
nergens voor nodig."
Nic.-coach Hans van der Kaa

was tevreden met de twee pun-
ten: "Wij hebben verdiend gewon-
nen. Onze bekende inzinking in

de tweede helft bleef nu gelukkig
achterwege."

Voor de competitie had Nic. zich
ten doel gesteld om zich in de
hoofdklasse te handhaven en dat
lijkt haalbaar. Zeker als de lang-
durig geblesseerde Carmen Kui-
per en Wim Bruins Slot, beiden
sinds kort weer in training, weer
ingebracht kunnen worden. Ko-
mende zondag wacht Nic. alweer
de volgende vier-punten wed-
strijd in Nijmegen tegen Keizer
Karei.
Topscorers Nic.: Mike Schreurs 6, Kees
Vlietstra 4.

DOS '46 profiteerde in dezelfde
hoofdklasse niet van de halve
misstap van mede-titelgegadigde
Deetos. De Nijeveners leden een

regelmatige 15-13 nederlaag te-
gen Fortuna. Via 8-6 bij rust
kwam DOS tien minuten voor
tijd op 11-11. Op dat moment
besliste het de Delflse Arjon van
Eyk de wedstrijd na een uit-
braak.

De jonge DOS'ers Roger Hulse-
bosch en Aijan Dokter hadden
veel problemen met respectieve-
lijk international Taco Brouw en
ex-international Hans
Heemskerk. Jan-Jouke Flokstra
bevestigde zijn grote vorm door
vijf keer raak te schieten voor
DOS '46.
Dinsdag (morgen) staat om

20.00 uur de topper tegen Deetos
op het programma in de sporthal
in Nijeveen.

In de eigen sporthal aan de
Sportlaan in Drachten is de
thuisploeg moeilijk te kloppen.
Daar kwam het Veldhovense
SDO vooral in de slotfase achter.
Het fanatieke publiek schaarde
zich achter de Friezen. Scheids-
rechter Kees Kuiper uit Oudehor-
ne stak ook nog de helpende hand
toe door in twijfelgevallen de bal
aan Drachten toe te kennen.

Via een 7-6 achterstand bij rust
kon Drachten pas in de 50ste
minuut naar 13-10 uitlopen. De
laatste 10 minuten verliepen nog
chaotischer dan dat de wedstrijd
al was. Drachten had daar geen
boodschap aan. De 13-11 over-
winning leverde de Friese ploeg
namelijk twee heel belangrijke
punten op.
Topscorers Drachten: Henk-Jan Mulder 6 (4
strafw.), Taco Poelstra 3.

Van der Wal mist NK
door blunder dambond

Van onze sportredactie
ZWOLLE — Veertig dam-

mers zijn begonnen aan de hal-
ve finales van het Nederlands
kampioenschap dammen in het
Postiljon-motel Zwolle. Ze strij-
den in vier groepen van tien om
in totaal acht finaleplaatsen.
Voor de winnaars is die finale
(in de paasvakantie) in sportief
opzicht extra interessant, want
Harm Wiersma doet weer eens
mee. Het bestuur van de KNDB
maakte een goede beurt door de
veelvoudig wereldkampioen een
keuzeplaats aan te bieden,
maar blunderde vervolgens
door Jannes van der Wal daar-
bij te passeren.

Van der Wal paste er voor om
na een voor zijn doen magere
score in het NK 1991 met Hans

Jansen en Arjan van Leeuwen
te herkampen om de overgeble-
ven finaleplaats en doet ook in
Zwolle niet mee. Terecht na-
tuurlijk, want de oud-wereld-
kampioen en viervoudig Neder-
lands kampioen behoort met
zijn staat van dienst net zoals
Wiersma, Sijbrands en Clerc
een vrijkaartje voor de finale te
krijgeft.

Wiersma is het daar mee eens:
"Tenslotte zijn wij vieren de
meest aansprekende spelers
van Nederland. Het kan na-

tuurlijk niet zo zijn dat Tom en
ik rechtstreeks geplaatst wor-
den, en dat Van der Wal zich er
dan nog in zou moeten spelen."

Wiersma hoopt dat het be-
stuur de finale alsnog met twee
spelers uitbreidt, zodat er ook
voor Van der Wal een plaats
vrijkomt. Wellicht wordt het
dan ook eenvoudiger een spon-
sor te vinden, want daarin is
men tot op heden niet geslaagd.

Ondertussen is de modale
damtop begonnen met de zware

selectiestrijd. Omdat de spoe-
ling dun is zal er voor een
finaleplaats driftig gescoord
moeten worden. Dat geldt zeker
voor Auke Scholma, die door de
Amsterdammer Paul
Oudshoorn werd gevloerd. Col-
lega-grootmeester Hans Jansen
noteerde een moeizame remise
met Krajenbrink maar een
fraaie overwinning op Linssen.

Jansens teamgenoten van het
Drents Tiental deden het min-
der. Zowel Evert Dollekamp als
Peter Schuitema incasseerden
naast een remise een nederlaag.
Ook de Groningers Leo Faber
en Jan Mente Drent kenden een
matige start, maar Faber her-
stelde zich goed in de zondag-
ronde en zal zeker nog van zich
doen spreken.

Korfbal
Hoofdklasse A: Drachten-SDO (V) 13-11,
DEVD-Dalto 14-15, Oost Arnhem-Rohda
19-16, Blauw Wit (A)-SCO 18-14.
Stand: O. Arnhem 7-14, Rohda 7-11, Blauw
Wit 7-11, Dalto 7-8, Drachten 7-6, DEVD 7-3,
SCO 7-2, SDO 7-1.
Hoofdklasse B: Keizer Karel-AKC 12-14,
Nic.-DVO 20-19, Deetos-PKC 17-17, Fortu-
na-DOS'46 15-13.
Stand: DOS'46 6-10, Deetos 6-10, PKC 7-9,
Fortuna 7-9, AKC 7-6, Nic 7-5, DVO 7-3, K.K.
7-2.
1A: Goorecht-Asko 10-21, TFS-De Hoeve
15-13, VDW-Emmen 11-10, Sparta (W)-Friso
17-16.
18: Amicitia-DWA 14-7, Marfugels-ASVD
13-15, ROG-NKC'SI 11-22,Wit Blauw-Joure
11-12.

•

2A: Udiros-Juventa 16-11, DFD-Doska
11-10,Achilles (A)-Ritola 14-14, V. en V.-Fla-
mingo's 9-7.
2B: Rodenburg-Advendo 20-10, WSS-DIO
16-19, Stadskanaal-Quick'2l 11-15,

Leeuwarden-Tietjerk 13-10.
3B: Sparta-Argo 15-7, It Fean-De Granaet
9-14, Nij Libben-Boelenslaan 21-10.
3C: Hermes-Wez Warber 17-16, OKO-Wez
Handich 14-12, VKC-WWMD 5-15, De Pein-
CB 18-8.
3D: ODA-Kinea 11-11, Meko-Hoogkerk
11-11, AKC'S4-ZKC 17-14, Leonidas-Korulos
13-12.
3E: Sportclub-Emmeloord 10-11, Elko-Sparta
(Zw) 6-8, Thrianta-SDO (W) 6, UNI-
KIOS'4S 9-12.

Res. hoofdklasse A: LDO 2-Asko 2 18-19,
Allen Weerbaar 2-Dalto 2 11-14, Oost Arn-
hem 2-Rohda 2 9-9, PKC 3-Die Haghe 2
10-8.

Res. Hoofdklasse B: Groen Geel 2-AKC 2
16-15, Nic. 2-DVO 2 18-13, Deetos 2-PKC 2
19-13, Fortuna 2-DOS'46 2 13-9.
Res. Overgangsklasse C: Drachten
2-Steeds Hooger 2 16-19, Sios 2-ZKCI6 2
10-11, VDW2-DOS/WK 2 14-10.
Reserve 1A: Rodenburg 2-SCO3 7-9, Marfu-
gels 2-DOS'46 3 9-9, Asko 3-Drachten 3
16-19.
Reserve 2A: Goorecht 2-DWA 2 11-7, Asko
4-Emmen 2 12-16, TFS 2-Rodenburg 4
14-15, Sparta (W) 2-VDW 3 11-10.
Reserve 2B: Emmen 3-Nic. 4 8-10, Dos'46
4-Stanfries 2 10-12, Wordt Kwiek 4-Ritola 2
12-18, De Pein 2-Joure 2 14-6.
Reserve 2C: Rodenburg 3-Kinea 2 16-14,
Wordt Kwiek 3-LDO 4 12-18, Stanfries 3-DIO
2 16-17, Nij Libben 2-Blauw Wit (Hv) 3 13-16.
Junioren A: Asko-Blauw Wit (Hv) 5-8, Dos'
46-LDO 18-2, Wordt Kwiek-Rodenburg 8-10,
Sios-VDW 16-14.
1A: OWK—DES 15-1, Vefo-SDO 12-13,
OLS-Kios 6-18, NKC-Vitesse 6-8.
1B: Roreko-HHV 15-15, Niek-Roda'7o 8-13,
Parabool-DDK 7-7, DOS (K)-Mickels 12-11.
2A: Korv\4-MV 16-7, Spes-Wees Kwiek
12-11, Udik-Koru 5-11.
2B: Griffioen-Zunebri 7-6.
3A: KIA-SBO 12-8, Halen-Odival 8-13, Sa-
men Een-Sportief 12-9.

Cijfers • Uitslagen

Volleybal
Mannen, eredivisie: Capelle-VCG/Geldrop
0-3, PZ/Dynamo-Brevok 3-0, Bovo-Orion 3-2,
Zwolle-AMVJ 3-1, Martinus-EAVV 3-0, Radi-
us-ZVH 1-3.
Stand: ZVH 10-18; Dynamo 10-16; Zwolle
10-14; Radius 10-12; Brevok 10-10; AMVJ
10-8; Capelle 10-8; Bovo 10-6; Orion 10-2;
EAVV 10-0.
1e divisie A: Animo-Kangeroe 0-3, Sudosa-

Lycurgus 3-0 (15-7, 15-11, 15-11), VCW-Ha-
voc 2-3, Zwolle 2-MTSH 3-0, Martinus 2-Re-
flex 3-2, Donitas-The Smash 3-0 (15-5, 15-7,
15-5).
Stand; Sudosa 11-29; Martinus 2 11-27;
Havoc 11-24; Donitas 11-22; Zwolle 2 11-18;
VCW 11-16; Kangeroe 11-15; Lycurgus
11-14;The Smash 11-10;Animo 11-9; MTSH
11-5.
Vrouwen, eredivisie: PZ/Dynamo-Lycurgus
3-2 (10-15, 10-15, 15-9, 15-9, 15-9), Om-
men-Olympus 0-3, Gemini-AMVJ 0-3, Marti-
nus-VVC 3-2, Brevok-Pollux 3-2.
Stand: Olympus 10-20; Martinus 10-18; WC
10-16; Ommen 10-14; AMVJ 10-10; Zaan-
stad 10-8; Brevok 10-8; PZ/Dynamo 10-8;
Gemini 10-6; Lycurgus 10-6; Pollux 10-6;
Longa '59 10-0.
1e divisie A: Drachten-DAK/H'zand 3-0
(15-11, 15-8, 15-11), Sudosa-Flash/Veen-
dam 3-0 (15-13,15-5, 17-16), SoVoCo-Olym-
pus 2 1-3, Martinus 2-Zwolle 3-1, Olympia/
Gr.-The Smash 3-0 (15-11,15-12, 15-5).
Stand: ATC 11-29; Martinus 2 11-25; Olym-
pia/Gr. 11-22; Olympus 2 11-22; Sudosa
11-21; Drachten 11-19; Abcoude 11-19; The
Smash 11-15; Zwolle 11-11; SoVoCo 11-11;
DAK/H'zand 11 -4; Flash/Veendam 11-0.
Mannen 2e divisie A: Drachten-Orbi '86 3-0,
PZH-Lycurgus 2 3-0 (15-10, 15-11, 17-16),
Alterno-Dosko 3-1, Krekkers-Lewenborg 1-3
(8-13, 9-15, 16-14, 6-15), EVV-DeVoKo 1-3,
Sèt Up '65-Pollux 3-2.
Stand: Drachten 11-28; Pollux 11-25; Le-
wenborg 11-24; DeVoKo 11-21; Set Up '65
11-20; Alterno 10-16; Lycurgus 2 11-12; PZH
10-10; Orbi '86 10-10; Dosko 11-10; Krek-
kers 10-9;EVV 11-7.
3e divisie A: Animo 2-Desto 0-3 (13-15,
10-15, 14-16), Meppel-Flash/Veendam 2-3
(9-15, 15-IT, 17-16, 8-15, 9-15), Devoc

'70-olympus 3-0 (15-11, 15-11, 15-2), Olha-
co-Oeverzwaluwen 3-0 (15-3, 15-3, 15-6),
Oranje Nassau-Stentor 2-3 (15-6, 6-15,
13-15, 15-13, 9-15), Donitas 2-HobNob 3-1
(15-8, 15-3, 2-15, 15-9).
Stand: Olhaco 11-33, Desto 11-26; Donitas
2 11-22; Flash/Veendam 11-22; Oranje Nas-
sau 11-19; Stentor 10-17; Meppel 11-14;
HobNob 11-13; Animo 2 10-11; Devoc '70
11 -8; Olympus 11-6; Oeverzwaluwen 11-1.
Vrouwen 2e divisie A: Havoc-Orbi '86 3-1,
Sudosa/Assen 2-Set Up '65 3-2 (15-5, 13-15,
15-4, 12-15, 15-12), Ommen 2-Olympus 2
1-3, Stentor-EAW 3-0 (15-10, 16-14, 15-6),
Halley-Zwolle 2 3-0, Blok '71-DIO/O'wolde
0-3 (6-15, 7-15, 7-15).
Stand; DIO/O'wolde 11-29; Sudosa/Assen 2
11-28; Halley 11-21; Stentor 11-20; Set Up
'65 11-20; Havoc 11-18; Ommen 2 11-16;
Blok '71 11-16; Olympus 3 11-15; EAVV 2
11 -8; Orbi '86 11-4; Zwolle 2 11-3.
3e divisie A: Animo-DAC 3-0, Dovo-Lycur-
gus 2 1-3 (7-15, 10-15, 15-13, 3-15), Devoc
'70-DeVolCo '88 3-2 (13-15, 5-15, 15-3, 15-8,
15-12), En Bloc-Set Up/Bolsward 3-1 915-4,
15-10, 13-15, 15-10), Pegasus-DVC/Dokkum
2-3 (7-15, 14-16, 15-10, 15-11, 11-15), DOK/
Dwingelo-Actief 0-3 (3-15, 1-15, 12-15).
Stand: Animo 11-32; Lycurgus 2 11-31;
DOVO 11-21; DAC 11-18; Devoc '70 11-18;
Actief 11-17, DVC/Dokkum 11-17; DeVoICo
'88 11-15; En Bloc 11-13; DOK/Dwingelo
11-8; Pegasus 11-6;Set Up/Bolsward 11-2.

Hockey
Hoofdklasse Noord, mannen (zaal): Gra-
spiepers-Roden 8-11, Groningen-Émmen
13-5, GHBS-Emmen 8-8, Groninger Studen-
ten-Graspiepers 13-10, Roden-Groningen
4-13.
Stand: Groningen 6-12, GHBS 7-11, Gra-
spiepers 6-6, Roden 6-4, Groninger Studen-
ten 7-4, Emmen 4-1.
Hoofdklasse Noord, vrouwen (zaal): HMC-
GHBS 6-7, Groningen-Leeuwarden 13-1,
GHBS-Leeuwarden 7-5, Groninger Studen-
ten-Groningen 4-17.
Stand: Groningen 5-10, Groninger Studen-
ten 6-8, GHBS 5-7, Leeuwarden 4-3, HMC
4-2, Dash 5-0.

Celeritas pakt
draad goed op
Van onze basketbalmedewerker

GRONINGEN — Celeritas pak-
te de draad in de promotiedivisie
goed op door het zware uitduel
tegen Lokomotief met 96-92 te
winnen. Een klasse lager ging de
derbywinst naar Byte/BVG. Groe-
ne Uilen moest in de slotfase het
onderspit delven: 86-90.
Door het ingelaste bekerduel

van Celeritas op 28 december
(overmorgen wacht in de volgen-
de ronde eredivisionist DAS), kon
Martin de Vries in Rijswijk na
zijn schorsing weer meedoen. En
hoewel de start van de Gronin-
gers goed was (4-14), kwam het
team van coach Hendri Panne-
koek niet in het ritme. Na de
pauze (40-36) lukte dat beter.
Eerst nog niet, want Lokomotief
kwam op 60-52.

Maar toen het antwoord op het
fysieke spel van de thuisploeg
werd gevonden, kroop Celeritas
dichterbij. Hard werkend en
vechtend voor elke bal, waarbij
enig fysiek geweld niet geschuwd
werd, stond na tien minuten
64-67 op het scorebord. Een na
rust sterk spelende Christiaan
Volkers kreeg steun van Martin
de Vries en Marco van den Berg
en bij 80-89 was het pleit be-
slecht. Eindstand: 92-96.
Topscorers Celeritas: Volkers 27, Houttuin
20, De Vries 19, Vrind 14.

Het duel tussen BVG en Groene
Uilen kenmerkte zich door een
beter spelend BVG, waartegen de
studenten een brok enthousiasme
zetten. BVG had vanaf 11-12 het
betere van het spel, maar ver-
zuimde bij. 13-25 en later bij
23-35 door te drukken. Nu kon
een feller Groene Uilen terugko-
men tot 40-43.

De wedstrijd ging na de pauze
zelfs gelijk op, maar het niveau
werd er niet beter op. Beide
teams hadden mogelijkheden om
afstand te nemen, maar faalden
bij simpele kansen. Drie minuten
voor tijd was het nog 81-80, maar
de laatste minuten waren voor
een sterker BVG. Eindstand:
86-90.
Topscorers BVG: Hamminga 24, Heebels 16,
Teisman 17.
Topscorers Groene Uilen: Zijlstra 22, Steen-
dam 13, Pengel 11, Van Balveren 10.

Slecht verdedigen
nekt De Walvisch
Van onze waterpolomedewerker

GRONINGEN -De waterpo-
loërs van De Walvisch werden in
het Helperbad door Donk/Diana
uit Gouda met 6-8 uit de beker-
competitie gewerkt. Nadat de
studenten gemakkelijk door de
vorige bekerronden waren geko-
men, troffen ze nu een gelijk-
waardige tegenstander uit de top
van de tweede klasse B.

De doorgaans sterke verdedi-
ging liet De Walvisch dit keer in
de steek. De thuisclub kwam in
de eerste periode op achterstand
doordat er in de verdediging niet
goed op de man werd gespeeld.
Door mooie afstandschoten van
Paul Dekens kwamèn de studen-
ten in het tweede kwart toch nog
op een voorsprong (4-2), maar die
werd door opnieuw slecht verde-
digen weer prijsgegeven.
In de laatste twee periodes ver-

loren de Groningers de wedstrijd.
De passing werd slecht en het
vizier stond onzuiver.

Monsterscore van
GHHC Groningen
Van onze hockeymedewerker

GRONINGEN — Na vorige
week GHBS een lesje te hebben
geleerd, hebben de vrouwen van
GHHC Groningen gisteren de
Groninger Studentes met grote
cijfers verslagen (4-17). De laat-
ste concurrent voor het noordelijk
zaalkampioenschap is daarmee
ook op afstand gezet.

De Groningse vrouwen scoor-
den voor rust negen maal en de
studentes waren al tevreden met
het feit dat ze één goal konden
produceren. Na rust konden de
Studentes iets meer tegenstand
bieden. Maar tegen het zeer ster-
ke Groningen was punten pakken
een onmogelijke zaak en zo zijn
de kansen voor het kampioen-
schap verkeken voor de studen-
tes.

De mannelijke studenten be-
gonnen sterk in de wedstrijd te-
gen Graspiepers, dat zich echter
herstelde. Met een 10-10 stand en
nog enkele minuten te spelen
openden de Studenten het slotof-
fensief. Dat resulteerde in drie
prachtige doelpunten en de eerste
overwinning in dit zaalhockeysei-
zoens* 13-10). i 1
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voor de komende antiekveiling te Norg

"de Norgerberg"
Veiling v.a. 27 jan. 20.00 uur.

Kijkdagen zat. 25 jan. en zon. 26 jan.

Gevraagd: Holl. meubelen, klokken, zilver, I
gouden sieraden, schilderijen, plateel,

■ Regout, Delfts, Japans en Chinees Imari en
compl.

inboedels.

Kosteloze taxatie.

I Methusalem H
Veilinghouders en beëdigde taxateurs.

Vrijbl. info 13.00 t/m 21.00 uur.
Tel. 05918-1291, Tramstraat 14,H 7848 BK Schoonoord. |

A Te huur aangeboden jn
kamers

� Schitterende kamer,
met alle comfort, voor één
persoon, in centrum, f620.-
incl. p/mnd. Tel. inf. 143222.
N60492

allerlei
� In Groningen (stad) te
huur: bedrijfs-, kantoor-,
en opslagruimte. Diverse
afmetingen. Vanaf 200
m 2. Info 050-139025.

GELD NODIG:
doorlopend krediet:
Netto Bedrag Theoret.

■n handen permnd. looptijd
5.000.- 100,- 75

; 11.000,- 220,- 73
. 15.000,- 300,- 73

25.000,- 500,- 72
30.000,- 600,- 72
45.000,- 900,- 72

Rente per maand. v.a. 1.058
FCH

Verzekeringen Kredietbemiddeling
05910-44200
Ook 's avonds en in het weekend

auto's
� Nieuw Mercedes en VW
diesel personenbusje. Ruimte
voor 10. Autoverhuur Does-
burg, Oosterhamriklaan 59.
Tel 050-772387. N38998

huizen
� 2e-jrs. slavist en slaviste
zoeken z.s.m. woonruimte
in/nabij centrum Groningen,
2 a 3 kamers tot f7OO.- incl.
05945-14353. N60448
� Twee studentes zoeken
zelfstandige woonruimte
in/nabij centrum, per 1 febr.
Max. f 600.- incl. Tel.
050-139906. N30991

kamers
� Studente zoekt ruime ia-
mer, liefst in het centrum
van Gron. Tel. ouders:
05980-26353. N31156

■S@ë* ■ Hl I Mfiü WBftJ ■ JEI
BS» H I |R 1 HHH W MMH HjH V «L,LIL

ißgMjßfl I Hfifl I igQK&| I
1 Ril I I KgSI Hfl I ÉL BBrafl Efl| KBBMcy^
A M H I M BA. | HB

■■ vesti-
M m gingen

» a .

' "

S J\ /j, g bemtty ; Kanis &

>./ '1 snelfilter-
'fy j f J a 9r

Dralle Beauty wHj koffieschepje
doublé effect shampoo - qc 4-49
droog /I vO MHHhBI irJ 11H
250 mi ws t ■ Is/4»F>M>i§*<ikwj
Timoteishampoo Mtn SLIyIJH flsST*Ji
2 flacons a 200 ml £ 3U 'J[(']'J I——
+ gratis cremespoeling ■ ■ B 1 B#ü >HB kawpiteß Vencovoldrop nqq

if*SÊ/ffdi v- soorten > J O**
Guhl shampoo en cremespoeling —

,
zak a 9r ' 9een 1■" ■ ■

div. soorten r\ c _

— Win nu vrijkaarten voor de musical
duoverpakking, Q9 O |!

mmm
■■■' "Revue Revue"

2 flessen a 100 ml \# ■ lM^gï r̂s I S FiXiGS $ Gala diner voor de hond
AS shampoo . ftft vfli«l«a'ÉÉ&i B UL™ 4Év soorten U4Q
div. soorten, "199 \ schaaltje 150 gr 4*9 I
flacon a 400 ml I. Pampers Phases ;$f /V) \ 1 1 '

-yrr compact broekluiers méi .* • » Gala diner voor de kat
; div. BBIHMnI Fixies compact broekluiers , s°. OO

soorten rlTlyll boyofgirl jj QC schaaltje 100 gr «^yy
26,40 div. soorten |£i F*I I 'I ' mi 40,05 ® ® ® |

Tempo zakdoekjes n Ychabelie . y, n Sr?!®pak 18pakjes alO stuks ( \ |£|| inlegkruisjes 45/1, "1 457 glOV,/ div_soorten 1 ■ |Jgwfo i(_ /

Badedasdöücheschulm _

°™n flacona2so m| . 099 PlrS ''oS "Pra Hakle vochtig a qqI div. geuren 4£5 O ■ Smaall kn m4Q toiletpapier in box 099
lUIIJUI gMjjjll Inu met gratis sleutelhanger normaal 56/1 ■

— — P Sanex douchegel Cl 95 2,99 Tissue toiletpapier ArkJ flacon 900 ml Bi H MAM 8 rollen a 250 vel 049Wilkinson Sword Duplo II plus of £m m
Contact plus O QQ Atrixcreme O 99 r — J ,
scheermesjes fi pota 150 ml J. I Opgave: Naam: |
10stuks » _ I mSSSSSSBÊ straat- 1
OldSpicesensitive l Meun in het assortiment; | | btraat Iaftershave 100 ml j ap I I I |J[|SS3ZSI9BHBI P° stcode .
+ gratisscheergel | vJ | .» I I Woonplaats: I75 ml | ■ | ,'' | | Doe hel ingevulde formulier in dedeelnamebus in één |

\ \ I | van de 150 filialen.
Alyssa Ashlev Musk ■ GSSS3 \ J , Eendeskundigejurykiesthieruitde2oomeeslorigine- .
r... j.t.:uu. _

I | | Ie inzendingen, die worden beloond met een waarde- IEau de Toilette j aQC i
.

.| bon van |
flacon 15 ml | J wv/ . luchtverfrisser en spray in één. I De Inzender van de meest originele slogan Kan de Igeen 17,50 1 ■ .normaal 4,49 J , waardebon inruilen voor de Peugeot 205 XE, indien ,

•
T . . . , . I I SCHLECKER het recht krijgt de slogan voor haar '

Eau de parfum | '®9®n | ___________ reclame activiteiten te gebruiken I
in div.heerlijke geuren I 1 . korting I Vraag: De inzendingen moeten voor 15.2.1992binnen zi|n |
Camelia, Samoa, j aQQ l

' Htf Eiklßl |In NL Ziin meer dan .. .

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden i
Exstasiaof Alizia 19"!. °U E«lvll I SCHLECKER winkels JJISS'361S°HLECKERiJ" n Iflacon 100 ml Ifc» l' s : i

kamers
� Lieve jongeman zoekt
kosthuis (in Beijum) met
eventueel gezellig gezinscon-
tact. Brieven met reacties
bur. dezes o. nr. N31158

dehSkar
sportprijzen

Industrieweg 15-17
9482 TG Vries-Tynaarlo

Tel. 05921-41479
� J.man zoekt per 1 mrt.
kamer in stad Groningen.
Tel. 05980-95582. N30989

I VANDERDONG NISSAN
ABC OCCASIONS

Alfa Romeo 33 1.5 1984 9.500,- of 190,- p.m.
Austin Maestro 1.6 sdrs 1986 9.950,- of 199,- p.m.
Austin Metro 1.0 surf 1986 9.950,- of 199,- p.m.
BMW 315 Ipg 1983 4.950,-of 99,-p.m.
BMW 316 2drs 1985 14.500,-of 290,-p.m.
BMW 324 diesel 1988 27.500,-of 550,-p.m.
Citroen Axel 1.2 TRS 1985 4.950,-of 99,-p.m.
Fiat Ritmo 105 TC 1984 7.500,- of 150,- p.m.
Fiat Uno VAN 1986 4.950,-of 99,-p.m.
Fiat Uno sdrs diesel 1990 22.500,- of 450,- p.m.
Ford Escort 1.6 L 1986 12.950,-of 259,-p.m.
Ford Escort 1.3 C 3drs 1987 15.950,- of 320,- p.m.
Ford Escort 1.3 sdrs 1989 21.000,- of 420,- p.m.
Ford Escort 1.8 diesel 1989 22.500,- of 450,- p.m.
Ford Orion 1.6 diesel 1988 19.500,- of 390,- p.m.
Ford Scorpio 2.0 CL 1988 23.500,-of 470,-p.m.
Honda Accord 2.0 EX 1987 21.500,- of 430,- pjn.
Honda Civic 1.3 1988 18.950,- of 380,- p.m.
Hyundai Pony 1.4 GLS 1985 8.950,-of 180,-p.m.
Mazda 323 VAN Ipg 1986 8.500,- of 170,- p.m.
Mercedes 300 D aut. 1985 42.500,-of 850,-p.m.
Mits. Galant Turbo diesel.... 1985 12.950,- of 260,- p.m.
Mitsubishi Lancer 1988 16.950,-of 340,-p.m.
Mits. Space Wagon 7-pers. .. 1984 16.950,-of 340,-p.m.
Nissan 300 ZX autom 1986 37.500,-of 750,-p.m.
Nissan 300 ZX Turbo 1988 65.000,-of 1300,-p.m.
Nissan Bluebird 1.6 LX 1986 14.950,-of 299,-p.m.
Nissan Bluebird 2.0 SLX .... 1987 18.950,-of 380,-p.m.
Nissan Bluebird 2.0 LX Ipg ... 1989 19.950,- of 399,- p.m.
Nissan Bluebird 2.0 Sail 1990 26.500,- of 530,- p.m.
Nissan Cherry 1.7 diesel .... 1984 6.950,-of 139,-p.m.
Nissan Maxima 3.0 E aut... 1989 59.500,- of 1190,- p.m.
Nissan Micra 1.0 1987 12.500,-of 250,-p.m.
Nissan Primera 1.6 LX sdrs .. 1990 32.500,- of 650,- p.m.
Nissan Sunny 1.7 dsl 3drs ... 1987 15.950,- of 320,- p.m.
Nissan Sunny 1.4 LX 3drs ... 1989 19.950,- of 399,- p.m.
Nissan Sunny 1.3 Sedan .... 1986 10.950,- of 220,- p.m.
Nissan Sunny 1.3 LX 1986 15.950,-of 320,-p.m.
Nissan Silvia 1.8 Turbo 1989 27.500,-of 550,-p.m.
Opel Kadett 1.6 diesel 1986 12.950,- of 260,- p.m.
Opel Kadett 1.3 1987 14.950,-of 300,-p.m.
Opel Kadett 1.6 S 1986 16.950,-of 340,-p.m.
Opel Manta Coupé 1985 12.950,- of 260,- p.m.
Opel Vectra 1.8 GL 1988 24.500,- of 490,- p.m.
Opel Vectra 1.8 GLS 1989 27.500,- of 550,- p.m.
Peugeot 309 GTi 1988 18.500,- of 370,- p.m.
Renault 11 GTL 1986 12.950,-of 260,-p.m.
Renault 5 TL sdrs 1986 10.950,- of 220,- p.m.
Suzuki Altb '83 en '84 v.a. 5.900,- of 120,- p.m.
Toyota Corolla 1.6 3drs 1989 19.950,- of 399,- p.m.
Toyota Starlet 1.3 XLi 1990 19.950,-of 399,-p.m.
Volvo 240 Wagon Ipg 1988 29.950,-of 599,-p.m.
Volvo 440 Turbo 1989 34.500,-of 690,-p.m.
Volkswagen Jetta 1.6 Ipg 1988 19.950,- of 399,- p.m.
VW Polo 2drs 1986 9.950,-of 199,-p.m.
- Bovenstaande auto's worden APK gekeurd afgeleverd.
- Maandbedragen gebaseerd op doorlopend krediet met

een theoretische looptijd van 72 maanden, effectieve
rente 17,9%.

- Occasions boven f 10.000,- altijd minimaal f 2000,-
inruil.

Bel ons voor nadere informatie
of kom langs!

VMinmßfliifi i^'i
Protonstraat 6 op het meubQlplein Groningen

| Tel. 050-139025.
Alternatief kamerbreed™"!

■ VLOERBELEG \
v. sisal, kokos, twisted

' SINKEL [
Folkingestr. 57, Gron.

Brinkstr. 79, Assen

_
Geldig op: dinsdag en woensdag

2C •* "'•'

huizen
� In het centrum van Gro-
ningen een woning geschikt
voor 3 studenten met enig
achterstallig onderh., vr.pr.
f79.500.-. Spijkerman, Pa-
terswolde, tel. 05907-91474.
N58355

caravans
� Caravantenten maken
wij v. elke caravan. Tenten-
atelier v. d. Horn BV. Mr. W.
M. O. v. Veenweg 36a, Ber-
gum v.h. Hardegarijp. Ind.
terr. Noord, Tel. 05116-2120.
N24693

tenten
� Tenten, nu winterprijzen
uit de verhuur, koepel-
tentjes, type Nepal, nu voor
Vï prijs. Dick's Kampeerhal,
Collardslaan 9, Assen.
N29839

dieren
� Nestje keeshondjes,
West-Highland terriërs,
White, Golden Retrievers,
ing., ontw. Tel. 05180-2562.
� Goed tehuis gezocht voor
Mechelse herder, reu, 2 jr.,
lief voor kinderen. Tel.
050-420943, bellen tussen
18.00-22.00u. N31083

caravans
� Restanten voortenten
en luifels, nu met 20r/r kor-
ting. Dicks kampeerhal. Col-
lardslaan 9. Assen. N29838

dieren
� Van kweker te koop.
Blauw- en geelvoorhoofd
Amazone papegaai.
050-772839. N58117
� Hooded Halmahera ko-
ningsparkiet, grijze hals-
band, grijsgroene halsband.
H. Woltman, Burg. v. Royen-
str. oost 116, Hoogezand.
Tel. 05980-26236, na 12.00
uur. N58649
� Mech. herder, terriër,
nestje stabijs. Tel.
05945-16815. N58698
� Wegens studie, 5 jr.
schimmel ruin met papie-
ren, stokm. 1.64 m, dubb.-L
met winstpunten. Tel.
050-423609. N31295
� Jack Hussel reu, 3 kleur
bruin, 3V2 mnd. oud, plus
toebehoren, vr.pr. f 350.-.
Tel. 05939-2593 na 17.00
uur. N31292
� Kruising Bouvier-Rott-
weiler, teef, 8 mnd. oud.
05982-1926. N58653

auto's
� 70 bestel- en personen-
busjes, pick-ups en vans

alle merken.
Autobedr. Van der Veen,
Friesestr.w. 257, Gron.
TeL 050-711157 of 711127.
SubdealerFord bedr.wag.
N58044
� Opel Kadett 16 SV
4-drs., bj. '87, APK 7-'92,
kmst. 92.000. Tel.
05920-43940. N31869

rMÊÜBÏLsToF? siÜKËin
79, Assen •Folkingestr. 57, Gron^j

Blijkens exploit van onder-
getekende deurwaarder d.d.
10 januari 1992 is ten ver-
zoeke van Jan de Vrieze,
wonende te Schuinesloot, te
dezer zake domicilie geko-
zen hebbende te Beilen aan
de Hekstraat 36 ten kantore
van de advocaat en procu-
reur Mr. W. B. van den
Berg, alwaar tevens een af- .

schrift van dit exploit kan
worden verkregen; GEDAG-
VAARD: Willem Karei Jan
van Gorkom, zonder be-
kende woon- en verblijf-
plaats; OM: te zamen met
anderen OP VRIJDAG 20
MAART 1992 'S MORGENS
OM 9.00 UUR, vertegen-
woordigd door een procu-
reur te verschijnen ter te-
rechtzitting van de Arrondis-
sementsrechtbank te Gro-
ningen, alsdan en aldaar
gehouden wordende in het
Paleis van Justitie aan de
Oude Boteringestraat 38;
TEN EINDE: op de bij dag-
vaarding aangevoerde gron-
den en middelen te horen
eisen en konkluderen dat
Van Gorkom en anderen
zullen worden veroordeeld
om De Vrieze te vrijwaren,
met nevenveroordelingen.

S. Dijkman,
Gerechtsdeurwaarder
Groningen.

EEN WEL HÉÉL" 1
PERSOONLIJKE BANK

i ,(. V-: v> -'• •
~

\- A ftöß*—«cft* , , 7, SMm W
MODEL "Janine" is een elegante 2'/2-zits

bank met heel rustieke bovenbelijning.
De subliem gevormde armleuningen en de

onbeperkte stofkeuze is voor u de garantie dat
u hier te maken heeft met een wel heel

persoonlijk zitmeubel.
Het fantastisch fijne zitkomfort tesamen met
het aantrekkelijke prijskaartje zullen u meer

dan verbazen.
Vanaf vandaag nieuw bij Vlieghuis Meubelen
in Slochteren... Dé meubelzaak die thuis is*in

héél persoonlijke "Bankzaken!"

2'/2-zits 2.595."
Minus f 500.- inruil

(ook in 2-zits 2.495.-)
r

VUEGHUISMEUBELEN J
HOOFDWEG 264 SLOCHTEREN lEL 0698? 1673

� Ford Siërra 1.6 op LPG,
bj. 12-'B3, kleur wit, 122.000
km, pr. n.o.t.k. Tel.
05908-32944. N31412
� Ford Scorpio type 2 ltr.
injectie, bj. '87, kl. zwartme-
tall., zeer mooie auto, als
nieuw, met veel access.,
kmst. 100.000. Inruil moge-
lijk. Vr.pr. f 19.000.-. Tel.
050-181636. N31293

� Autorijden wordt goed-
koper met gebruikte de-
len v.d. Stiba-auto. Bel
voor gratis onderdelen in-
fo via landelijk comp.net
050-410159. Autosloopbe-
dr. Bouwman BV, Pop
Dijkemaweg 35a, Gron.
Fax 414165. N29146
* Haasjes rennen zig-zag
van waag naar aanbod

Voo, BLOESES-ROKKEN N
Japonnen - Deux-pièces - Jumpers - Vesten - Pan- I
talons - Mantels en Coats
m9t

10-60% korting k
Nieuw Ebbingestraat 42, Groningen I I

MODEHUIS VOOR SPECIALE MATEN 38-58
� Opel Kadett D, bj. '80,
APK eind nov. '92, LPG,
vraagprijs f 1.450.-. Tel.
05930-22954. N32108
� Natuurlijk verkocht ik
mijn auto door een Haasje in
het Nieuwsblad van het
Noorden te plaatsen.

aanhangwagens
� Alle soorten en merken
aanhangwagens, verkoop
/inruil / verhuur en occa-
sions. Autobedr. Van der
Veen, Friesestr.weg 257,
Groningen, tel. 050-711157
N58045
� Aanhangers. Wieldraa-
ijer, Drouwenermond. Tel.
05990-14599. N21914

� Voor een goede ANWB-
occasion naar

AU7OSTAD
NOORD

NCDCRim
Wie anders! Nü Osloweg
135, Groningen. (Ind.terrein
Driebond, aan de oostelijke
ringweg). Tel. 050-425809/
425829. N57769

motoren
� G.o.h. Suzuki GSX 400E,
bj. 1985, kmst. 57.000, kl.
rood, vr.pr. f 4.000.-. Tel.
05920-57868. N 31514

Opruiming
van alle fietskleding

Broeken, schoenen, truien, jacks, helmen etc.

Nu: 50% korting
Wees er snel bij: OP = OP

Nolta voor uw fiets
Pijpstraat 2 en 4, hk Nw. Ebbingestraat 67 Groningen

bromfietsen
� Constant enorme voor-
raad nwe en gebr. brom-
fietsen, altijd aanbiedin-
gen. Inr., fin. Bovag-lid
Gerard Mulder, Engel-
bert. TeL 050-416226.
N38865
� Puch Maxi, "pr. f350.-.
Tel. 05990-21013. N31411

antiek
� Jan Altink, olieverf: boe-
renerf bij Essen 1940, afm.
60x40. Tel. 05957-2800.

—J

muziek
� Piano's huur met koop-
recht van f65- tot f200.-
p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano'3
f450- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dara,
010-4363500. N56149
.� Muziekhuis da Capo.
Altijd de voordeligste
keyboards - orgels - gita-
ren, etc. Alleen al voor de
voorlichting en service!
Tot ziens bij Muziekhuis
Da Capo, J.P. Santeeweg
41, Nietap/Leek.
05945-13776. N44960

allerlei
Diverse inruil- en demo-

Kopieermachines
w.o. Rank Xerox (verkleinen/vergroten)

Canon met zoomlens
Sharp (verkleinen/vergroten)

Minolta, Triumph/Adler enz. enz.
Deze machines worder\ aangeboden

met een korting tot 75%
1/7 de Kroon

k 'Moderne kantoorinrichtingen
\\ tegen betaalbare prijzen'

Ulgersmaweg 137, 9/31 BR Groningen
Telefoon 050-416936 - Faxnr. 422741

20% herfstkorting
op alle lamelgordijhen, rolgordijnen jaloezieën

buitenschermen en knikarmen. Gratis montage en opmeten.

Zonwering Van Dijk
Schoolstraat 2, Bedum. Tel. 05900-14558.

� Auto 40 km, zonder rij-
bewijs, rolstoelen, hometrai-
ner, z.g.a.n. herenfiets met
hulpmotor, draaibare auto-
stoel, in- en uit de auto voor
invalide, g.o.h. ouderen ledi-
kant beweegbaar op wielen,
nw.prijs f 5.000.- nu f2.500.-.
05978-45608. N32107
� Noten porseleinkast
met 3 laden ± 1.80 m hoog,
± 0.90 m breed, vr.pr.
fBOO.-. Tel. 050-566986.
N30089
� Propaan hete-luchtka-
non, 100% rendement -

30.000 kcal tot 708 m%
f699- incl. BTW. Hink
Nieboer Techniek, Oos-
terstraat 45, 9711 NR Gro
ningen. Tel. 050-126627.
N60046
� Constante voorraad
van inruilkantoormeubi-
lair tevens div. inruil- en
democopiers. Geopend
kantooruren. De Kroon,
Ulgersmaweg 137,
050-416936. N29163
� Ouderwets houtgestookt
zwart fornuis, f200.-. Tel.
05927-13368. N31870
� Draadloze telefoons o.a.
Funai, 1 jr. garantie,
thuisbezorgd. Tel.
06-52902140. N57582
� Kaarten schaatsen EK
Heerenveen. Tel.
05979-1528. N31656

� Autotelefoon.
Klaar terwijl u wacht vanaf
f2.279.- off 45.- per maand.

m mam— ■m 1 ■ i 1 i nrrj-:c~r——NSnderdong
Telecom, Protonstraat te
Groningen, verkoop/verhuur.
Inlichtingen: 050-181693.
Dhr. Van Wijk. N58493
� Betonklinkers 44 stuks
per m 2, le soort met garan-
tie, div. kleuren en diktes
vanaf f285- p. 1000. Opslag
ind.terrein Nw. Buinen. Gra-
tis bezorging, è contant, excl.
BTW. Bouwmaterialen Joh.
Zwiers en Zn. 8.V., Mussel-
kanaal, tel. 05990-13154.
N58530
� Afstandsbediening de-
fect? Wij leveren vervan-
gende typen. TV-Shop, Be-
dumerweg 61, 050-715422.
N56580
� Een nieuwe dimensie in
wassen, drogen, afwassen,
koelen. Zweedse kwaliteit
voor een Duitse prijs vindt u
bij Ambachtelijke speciaal-
zaak, Elektro Rekord, Joz. Is-
raëlsstr. 6, Gron. N37978
� Mooi dressoir donker ei-
ken, vr.pr* f350.-. Tel.
05900-13987. N31294
� Houtkachel Dovre. Tel-
-05982-2767 na 13.00 uur.
N31296 J,
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Rentree levert Jos Lansink vijftig piek op
Van onze sportredactie
AMBT-DELDEN — De

spreekstalmeester stak de
springruiter nog even een hart
onder de riem. "Meneer Lansink,
wij van Indoor Ambt-Delden vin-
den het fijn u na zo'n langdurige
afwezigheid weer te zien. En Jos,
veel succes in je sportieve loop-
baan..." Het publiek, te gering in
aantal voor deze bijzondere gele-
genheid, hield abrupt de adem in,
een beetje gespannen. De
springruiter groette de jury en
gaf in een doodstille manege zijn
paard de sporen. Ruim een mi-
nuut en een vlekkeloze omloop
later, mocht men spreken van
een rentree-in-stijl. "Alles doet

het nog," grijnsde de ruiter, die
voor het laatst de ring met een
brancard had verlaten.

Na exact 99 dagen en twee
operaties deed Jos Lansink zater-
dag weer mee aan een officiële
springwedstrijd. Zonder rijlaar-
zen, daarvoor is zijn been nog te
gezwollen, en met een stalen pin
van zo'n dertig centimeter in zijn
réchter onderbeen. Hij stond voor
zijn dramatische val in Kopenha-
gen op 4 oktober op het punt om
de nummer één van de wereld te
worden, inmiddels is hij gezakt
naar de vijfde plaats op de rang-
lijst. Hij opende zijn nieuwe reeks
uitslagen met een vierde plaats
in de klasse Z van het landelijke
concours van De Zeven Buurt-

schappen. Goed voor vijftig harde
guldens.
Lansink kwam vervolgens nog

tweemaal in de ring. Op een
gegeven moment, bij een scherpe
wending meenden de kijkers even
iets te horen kraken. Maar de
30-jarige ruiter ontkende pijn ge-
voeld te hebben. "Wel voelde ik
me wat... ongewoon".

"Ik ben door de specialist weer
fit verklaard," zei Lansink nader-
hand. "We beginnen weer rustig,
ik kan de komende maanden nog
genoeg rijden. Ik dacht dat ik de
afstanden nog aardig zag. Het is
wel prettig om meteen netjes
rond te rijden en niet op je buik
in de hindernissen te vallen."

■ JOS LANSINK
...stalen pin...

WKE wint moeizaam
van CSVC in
zaalvoetbal-finale

Van onze sportredactie
EMMEN Het 15e Protos-Wee-

ring zaalvoetbaltoernooi is ge-
wonnen door WKE. De kampbe-
wonners versloegen zaterdaga-
vond CSVC in een bomvolle
sporthal Angelslo met 2-1. Tot de
rust konden de verrassend sterk
spelende Coevordenaren WKE
nog op 0-0 houden. Kort na de
doelwisseling scoorden echter
Dirk Jan Gossen en Bram Bever-
wijk in amper twee minuten tijd.
In de slotfase redde Robert Feijen
de eer voor CSVC.

WKE kwam in de finale door in
de halve finale twee maal met 6-1
te winnen van respectievelijk
HHC en Dalen, terwijl CSVC de
eindstrijd bereikte na een 1-1
gelijkspel tegen HZW en een 5-0
overwinning op VKW. Door een
beter doelsaldo dan HZW gingen

de Coevordenaren naar de finale
In de strijd om de derde en

vierde plaats won HZW met 3-1
van Dalen. VKW werd vijfde door
HHC met 5-3 te verslaan.
De vijfde en op één na laatste

speeldag van het zesde Leekster
voetbalgala leverde zaterdaga-
vond de eerste kampioenen op. In
het toernooi voor specifieke zaal-
voetbalverenigingen eiste de
plaatselijke favoriet Zwart Op-
tiek Leek de eerste plaats voor
zich op door in de finale niet
zonder fortuin het Groninger In-

ternationals met 3-2 te verslaan.
Door het beter nemen van de
door een 1-1 uitslag noodzakelijk
geworden strafschoppen werd
ZVA Peize derde en Madjoe vier-
de.

De halve finalisten van het
toernooi voor KNVB-veldclubs
werden niet zonder verrassing
derde klassers. VEV '67 en Leek
deden dit door overtuigend poule-
winnaar te worden, terwijl Roden
en VAKO zich als tweede van de
poule eveneens plaatsten.

Het zaalvoetbalevenement
wordt vrijdag in het Sportcen-
trum Leek afgesloten met de fi-
nalewedstrijden in het veldtoer-
nooi voor KNVB-clubs. Ook vindt
die avond de eindstrijd van het
toernooi voor afdelingsploegen,
tussen Ezinge en Surhuisterveen,
plaats.

Amateurs bereiden zich voor op hervatting competitie

Achilles '94 strandt
op Zuidlaren; ACV en
FC Groningen 2 gelijk
Van onze sportredactie

GRONINGEN — Een week voordat de competitie met een inhaalprogramma wordt
hervat, speelden veel amateurclubs, meestal onder moeilijke omstandigheden, een
oefenwedstrijd. Bij de noordelijke toppers was opvallend dat hoofdklasser Achilles '94
niet kon winnen van derde klasser Zuidlaren (1-1). Oranje Nassau kon op een hard
veld beter uit de voeten dan stadgenoot DIO Groningen (6-1). WKE had het niet zo
moeilijk met CEC en won met 5-2. ACV en de reserves van FC Groningen ontmoetten
elkaar in Gasselte en kwamen een 1-1 eindstand overeen. Be Quick (koploper eerste
klas zondagvoetbal) werd met 5-0 ingemaakt doorHoogezand.

ACHILLES '94 kreeg tegen
Zuidlaren een aantal zeer goede
kansen, maar daarvan werd er
slechts één benut. Arnold van der
Broek was de doelpuntenmaker.
Na de pauze scoorde Wubbolt
Hamming de gelijkmaker voor de
gasten uit Zuidlaren.

ACV kwam in de eerste helft
van het treffen met FC Gronin-
gen 2 op een 1-0 achterstand door

Arnold Bos. Johan Pitstra trok na
de rust de score weer gelijk: 1-1.

ORANJE NASSAU kende geen
pardon met DIO Groningen: 6-1.
Evert Jan Beems zette de zon-
dag-eerste-klasser op voorsprong,
maar Christiaan Moltmaker, Jel-
le Wijma, Gert Jan Beltman, Ro-
bert Elting (2x) en Jan Datema
verzorgden daarna het halve do-
zijn tegentreffers.

WKE stond tegen CEC na 45
minuten al op 3-0 dankzij treffers
van Piet Hindriks en Alexander
Boer (2x). Reinie Hindriks en Bé
Veninga deden daar na de her-
vatting nog een schepje bovenop.
Voor CEC maakten Marco Dokter
en Hans Super de doelpunten.

BE QUICK ging op het kunst-
gras in en tegen Hoogezand be-
hoorlijk onderuit. De tweede
klasser kleineerde de koploper
van de eerste klasse C met 5-0.
Johan Kiel, Jan Slor, Hans Nor-
der en Dick Koster (2x) waren
trefzeker.

MSC triomfeerde na een 2-0
pauzestand met 3-0 over VKW.
Het drietal treffers van de Mep-
peler formatie kwam van Martin
Kolken, Christiaan Wolsink en
Jan Hendrik Niemeijer.

VALTHERMOND ging ten on-
der bij Zwartemeerse Boys: 2-1.
Johnny de Vries zette de eerste
klasser weliswaar op voorsprong,
maar Harrie Rakel en Bennie
Berends (strafschop) bezorgden
de winst alsnog aan de derde
klasser.

NEPTUNIA, verre van com-
pleet, oefende tegen Veendam
1894 en verloor met 3-0. Jan
Brouwer, Reinaldo Soemosemito
en André Brouwer scoorden voor
de Veenkolonialen.

APPINGEDAM was te sterk
voor het bezoekende Actief. Voor
de rust maakte Gerben Boersma
1-0, erna tekende Eddie Tuik
voor de eindstand (2-0).

ALCIDES werd ingemaakt
door DOS uit Kampen. De zater-
dag-eerste-klasser won met maar
liefst 7-0. De ploeg uit Meppel

had als excuus voor de zware
nederlaag dat de complete defen-
sie tijdens het duel ontbrak.

DRACHTEN was in een doel-
puntrijke wedstrijd de baas over
HSC (5-3). Bennie Jörens, Peter
de Roo (2x), Peter Fonville en
Fedde Jonker waren produktief
voor de Drachtsters, Ron Jans
(3x) voor de Hoogezand-Sappe-
meer Combinatie.

FVC versloeg Heerenveen met
4-1. Ronald Kramer was verant-
woordelijk voor de gehele
Leeuwarder doelpuntenproduk-
tie.

Kromkpmp held
van de avond
Van onze drafsportmedewerker
WOLVEGA — In het weer zeer

druk bezochte drafcentrum Lin-
detrek werd pikeur Roelof Krom-
kamp de held van de avond. De
man uit Willemsoord veroverde
met de 11-jarige veteraan Yzeren
Hein het Noordelijk Winterkam-
pioenschap en won bovendien
met Enola Gay zowel serie als
finale van de Sprint van Lin-
detrek.
Met Yzeren Hein had de Fries

de zaken aan het front al gauw
onder controle en het duo won
tenslotte met overmacht de zo fel
begeerde titel in de uitstekende
kilometertijd van 1.17.0 over
2100 meter. In de serie en finale
van de Sprint van Lindetrek had
Kromkamp met de snelle Enola
Gay evenmin partij.
Tijdens deze drafmeeting wer-

den de kampioenen 1991 uit alle
gelederen van de nationale draf-
en rensport uitgebreid gehuldigd.
Bij de dravers werd Floris Bos tot
Paard van het Jaard 1991 uitge-
roepen. Het paard bleef vorig jaar
ongeslagen en liep het voor 3-jari-
gen record-bedrag van ƒ 227.000
bijeen. Bij de volbloeds ging deze
onderscheiding naar Roy, gere-
den door jockey Adrie de Vries en
winnaar van onder meer de Der-
by-

Programma
ZONDAGVOETBAL
HOOFDKLASSE B:
Achilles '94-Sneek
Rheden-Achilles '29
EERSTE KLASSE C:
Appingedam-Cambuur Leeuw
Alcides-Valthermond
Be Quick-MSC
TWEEDE KLASSE A:
LSC 1890-Harlingen
Heerenveen-Zwaagwesteinde
GVAV Rapiditas-Helpman
TWEEDE KLASSE B:
Actief-Noordster
Spel. Stadskanaal-Rolder Boys
ZATERDAGVOETBAL
EERSTE KLASSE C:
Flevo Boys-Drachtster Boys
DETO-DVS '33
IJ.V.V.-ACV
TWEEDE KLASSE E:
Blauw Wit '34-CVVO (rest.)
Sportclub Elim-OWIOS
SJS-FC Meppel
JEUGDVOETBAL
HOOFDKLASSE A:
Woensdag:
FC Groningen-AZ (19.00)
Zaterdag:
FC Groningen-Ajax
Telstar-Emmen
EERSTE KLASSE C:
Spel. Enschede-Dracht. Boys
Veeridam-De Graafschap

Finaleduel in Gronings zaalvoetbaltoernooi

Van een onzer
sportmedewerkers
GRONINGEN — Het stad-

Groninger zaalvoetbalteam In-
ternationals was gisteren in de
Martinihal de verrassende win-
naar van het achtste 'Groninger
open indoortoernooi', georgani-
seerd door DIO Groningen. De
in de tweede divisie uitkomende
stadjers wonnen in de finale na
2-2 en strafschoppen van Zwart
Optiek Leek en namen daarmee
revanche voor de 3-2 nederlaag
die het de avond daarvoor in de
finale van het Leekster zaal-
voetbalgala tegen Zwart Optiek
leed.

Het waren toch de typische
zaalvoetbalteams die de toon

zetten in de Martinihal. Van de
veldploegen bereikten alleen
Velocitas en FC Lewenborg de
laatste 8 uit een veld van 28
deelnemers. Velocitas ging in de
kwartfinale met 3-1 tegen In-
ternationals onderuit en ook FC
Lewenborg, dat overigens heel
knap zonder verlies groepswin-
naar was geworden, bereikte na
een 3-1 nederlaag tegen Mazda
(Ede) de laatste vier niet.

De finale tussen Zwart Op-
tiek Leek en Internationals was
een typische zaalvoetbalpartij,
dus vooral geënt op taktische-
zekerheid. Leek nam de leiding
door Erik Schraven, Internatio-
nals kwam langszij door een
treffer van uitblinker Harry
Zwiers.

In de verlenging scoorde eerst
Ed Maitimu (Internationals),
maar maakte Koen Kap er nog
2-2 van. Dezelfde speler bezorg-
de Leek vervolgens een katertje
door tot twee keer toe een straf-
schop te missen, waardoor In-
ternationals de beker in ont-
vangst mocht nemen.
In de wedstrijd om de derde

plaats won Mazda gemakkelijk
met 3-0 van het uitgebluste
zaalteam van DIO Groningen.
Favoriet Hoornse Veerhuys
struikelde in de kwartfinale na
2-2 en strafschoppen over DIO.

Hoogtepunt van het toernooi,
dat aanzienlijk minder toe-
schouwers trok dan bij eerdere
afleveringen (de concurrentie

van FC Groningen-Fortuna
kwam de organisatie niet gele-
gen), was het pauzenummer
tussen een team van oud-inter-
nationals en een zogeheten Gro-
ninger All-Star team. De ex-
oranje jongens wonnen met
12-9, waarbij de broertjes Van
de Kerkhof gezamenlijk voor 10
treffers zorgden. Willy en René
deden het zoals tweelingen be-
taamt: ieder 5 keer. Hugo Ho-
venkamp (de oud-FC Groninger
oogde opvallend fit en slank) en
Peter Boeve (ex-Ajax) maakten
het twaalftal vol. Bij de oud-in-
ternationals keepte de kersver-
se Heracles-manager Azing
Griever nog sterk op de lijn. Bij
de All Stars was Gert Haak met
drie treffers succesvol.

■ Een duel in de toernooifinale. Harrie Zwiers van winnaar Internationals (rechts) houdt Gert Haak van Zwart Optiek Leek in de finale van de bal.
Foto: Jan Willem van Vliet (EFG)

Skiën
SCHRUNS (Oos), wereldbeker,
vrouwen.
Afdaling (derde wedstrijd): 1. Suzin-
ger (Dui) 1.18,01, 2. Ginlher (Oos)
1.18,12, 3. Gladisieva (GOS) 1.18,17,
4 Zurbriggen (Zwi) 1.18,27 Stand: 1.
Seizinger 223 punten, 2. Zurbriggen
195, 3. Kronberger 171
Slalom: 1 Ginther (Oos) 1.53,32. 2.
Fernandez-Ochoa (Spa) 1.53.54. 3.
Coberger (NZI) 1.55.76. 4. Maierhofer
(Oos) 1.56.06. Stand: 1. Fernandez
240, 2. Schneider (Zwi) 180. 3.
Ginther 147. 4. Kronberger 140. 5.
Maierhofer 126.
Stand algemeen: 1. Kronberger 419,
2. Seizmge' 412, 3. Ginther 401, 4.
Schneider 380, 5. Zurbriggen 361.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

(Dui), wereldbeker, mannen.
Afdaling (derde wedstrijd): 1. Was-
meier (Dui) 1.50,58, 2. Ortlieb (Oos)
1.50,64. 3. Tauscher (Dui) 1.51,35, 4.
Stemmle (Can) 1.51,47, 5. Heinzer
(Zwi) 1.51,54.
Stand: 1. Heinzer 211 pnt, 2. Kitt 195,
3. Orlieb 178. 4. Stock (Oos) 160. 5
Wasmeier 140.
Wereldbeker Super-G (tweede wed-
strijd): 1. Holzer (Ita) 1.17,09, 2. Acco-
la (Zwi) 1.17,12, 3. Rzehak (Oos)

1 17,16, 4. Senigagliesi (Ita) 1.17,21
Stand: 1. Accola 135, 2. Girardelli
134, 3. Holzer 100, 4. Rzehak 86. 5.
Skaardal (Noo) 80.
Stand algemeen: 1. Tomba (Ita) 800
pnt, 2. Accola (Zwi) 792, 3. Giradelli
(Lux) 476, 4. Jagge (Noo) 346. 5.
Furuseth (Noo) 344,

PREOAZZO (Ita), schansspringen,
landenwedstrijd.
1. Oostenrijk (Rahmayr, Vettori, Höll-
warth, Felder) 647,6 punten, 2. Fin-
land (Nikkola, Yuipulli, Hakaua, Niemi-
nen) 632,5, 3. Zwitserland 606,5, 4.
Zweden 588,1, 5. Tsjechoslowkaije
569,3.

Autosport
Rally Parijs-Kaapstad
Vijftiende etappe van Namibe naar
Ruacana (Ang), 517 km (450 km
klassementsproef).
Auto's: 1. Vatanen/Berglund (Fin) Cit-
roen 18.59minuten straftijd, 2. Walde-
gard/Gallagher (Zwe/GBr) Citroen op
1.40, 3. Saby/Maimon (Fra) Mitsubishi
3.39, 4. Shinozuka/Magne (Jap/Fra)
Mitsubishi 3.44. 5. Weber/Hiemer
(Dui) Mitsubishi 3.49, 6. Ickx/Lemoyne

(Bel) Citroen 3.54.
Algemeen klassement: 1. Auriol
18.23.33, 2. Weber 10.23, 3. Shinozu-
ka 23.25, 4. Waldegard 1.26.54, 5.
Vatanen 2.36.13.
Motoren: 1. Morales (Fra) Cagiva
56.34, 2. Orioli (Ita) Cagiva 0.37, 3.
Arcarons (Spa) Cagiva 1.03, 4. LaPor-
te (VSt) Cagiva 1.15, 5. Magnaldi
(Fra) Yamaha 1.39.
Algemeen klassement: 1. Peterhan-
sel 48.57.28, 2. LaPorle 29.58. 3.
Morales 40.24. 4. Arcarons 40.32, 5.
Picard (Fra) Yamaha 1.19.22.

Paardesport
WOLVEGA, draverijen
Eerste koers, 1609 m: 1. Faveur
Hazie (Bosscha) 2.06,9 - 1.18,9. 2.
Grandeur A, 3. Fanka Norton. Niet
gestart: Future David. Toto: winnend

2.30, plaats 1,70 2,70 4,00, koppel
31,80, trio 268,00
Tweede koers, 2100 m: 1 Felionora
(Van der Wal) 2.48.9 - 1.20,4, 2. Gea
Pride, 3. Escape. Niet gestart: Elvira
King. Toto: winnend 5,70, plaats 3,70
2,30, koppel 12,40, trio 150.10.
Derde koers, 1609 m: 1. Escape B
(A de Wrede) 2.06,2 - 1.18,4. 2.
Dandy Loo, 3. Chan Williams. Toto:
winnnend 53,50, plaats 9,60 1,50,
2.30, koppel 97,20, trio 4366,00.
Vierde koers, 1609 m: 1. Free Will
(Mollema) 2.05,7 - 1.18,1. 2. Emir
Volann, 3. Esmeralda K. Toto: win-
nend 3,10, plaats 3,60 1.30, koppel
12,40, trio 57,90.
Vijfde koers, 1609 m: 1. Enola Gay
(Kromkamp) 2.04,5 - 1.17.4, 2. Farja
Frisiana. 3. Annemiek Victory. Toto:
winnend 2,70, plaats 1,40 1,60, kop-
pel 3,80, trio 181,80.

Zesde koers, 2100 m: 1. Fyvonne
Promise (Wortel) 2.48,9 - 1.20,4, 2.
Francis W. 3. Foal Tenth. Niet gestart:
Fryday G. Toto: winnend 4,20, plaats
1,50 1,20 1,30, koppel 6,90, trio
71,30.
Zevende koers, 2100 m: 1. Famoso
Karinsky (Schoonhoven) 2.46.3 -

1.19,2, 2. Fifty Fifty, 3. Fiona Ryn-
stroom Toto: winnend 1.90, plaats
1,30 2,40. koppel 6.10, trio 25,20.
Achtste koers, 2100 m: 1. Yzeren
Hein (Kromkamp) 2.4.1,7 - 1.17,0, 2.
Arjan G. 3. Zelfbewust. Toto: winnend
3,10, plaats 1,70 2,80. koppel 10,00,
trio 41,40.
Negende koers. 2100 m: 1. Evergold
M (Gorter) 2.50,1 - 1.21,0, 2. Esprit
Bar, 3. Exotic Kryss. Toto: winnend
5,40. plaats 2,90 4.20. koppel 38,30,
trio 745,60.
Tiende koers, 1609 m: 1. Enola Gay

(Kromkamp) 2.05,2 - 1.17,8, 2. Farja
Frisiana, 3. Everglad. Toto: winnend
2.20. plaats 1,20 2,00 3,00, koppel
8,60, trio 93,30.
Elfde koers, 2100 m: 1. Escapade S
(Hamming) 2.46,4 - 1.19,2, 2.
Duchess Lelystad. 3. Elina Boshoeve.
Niet gestart: Fos Hanover. Toto: win-
nend 35.60, plaats 7,40 3,40, koppel
103,00, trio 3.353,10.
Totalisator: ƒ 212,570,-.
HILVERSUM, draverijen.
Eerste koers, 2000 m: 1. Friese
Princess (Imming) 2.41,2 - 1.20,6, 2,
Fideel des Amis, 3. Fabienne. Niet
gestart: Entiretranss R. Toto: winnend
4,10, plaats 3,10 4,20, koppel 24,30,
trio 266,90.
Tweede koers, 1609 m: 1. Fie Bui-
tenzorg (Hulleman) 2.08,4 - 1.19,8, 2.
Flying Dakota, 3. Ebony van Zelda
Toto: winnend 5,00, plaats 1,80 2,70
2,60, koppel 31,80. trio 844,70.
Derde koers, 1609 m: 1. Flamous
Flash (Dooper) 2.05,7 - 1.18,1, 2.
Forint Fighter, 3. Tail end Charlie.
Toto: winnend 4,30. plaats 1,60 1,40,
koppel 5,80, trio 44,20.
Vierde koers, 2000 m: 1. Desmona C
(Gruys) 2.42,0 - 1.21,0, 2 Fiasco B, 3.
Dunja Elsene Toto: winnend 3,50,
plaats 3,00 7,70, koppel 61,80, trio
257,70.
Vijfde koers. 2000 m: 1. Dean Bos-
zorg (Einarson) 2.37,7 - 1.18,9, 2.
Darling Boszorg. 3. Calexi N. Niet
gestart: Trevor Lobell, Boyke D, Zato-
pek Junior. Toto: winnend 3,10, plaats
1,20 1,70 1,30, koppel 7,10, trio
48,20.
Zesde koers, 2440 m: 1. Edino (Stal-
man) 3.15,4 - 1.20.1, 2. Daniël
Hanover, 3, Fnzbie Gerron Niet ge-
start: Foxie Burgerqueen. Toto: win-,
�tend 18,80, plaats 3,10 1.90 1,9#
koppel 53,50, trio 685,40.

Zevende koers, 2000 m: 1. D'Argen-
to Montee (Oorthuijsen) 2.40,9 -

1.20,5, 2. Carlqvist Haule, 3. Carote
Ashlon. Toto: winnend 2,10, plaats
1,606,60, koppel 18,10, trio 104,10.
Achtste koers, 2000 m: 1. Domo
Dutch (Suykerbuyk) 2.35,8 -1.17,9, 2.
Chris Wielinga, 3 Bennie Contianza.
Toto: winnend 1,60, plaats 1,60 4,00,
koppel 22,20, trio 72,40.
Negende koers, 1609 m: 1. Eagle's
Pride (Petersen) 2.08,5 - 1.19,9, 2.
Daring Eddie, 3. Edison R Toto:
winnend 5,90, plaats 1,60 1,40, kop-
pel 10,00, trio 78,20
Tiende koers, 2440 m: 1. Florida
Sunshine (Velis) 3.18,1 - 1.21,2. 2.
Flash Dennehof, 3. Éminence. Toto:
winnend 1,70, plaats 1,70 2,40, kop-
pel 14,20, trio 175,30
Totalisator: ƒ 307.943,-.

Uitslagen • Cijfers
Voetbal e
Amateurs, oefenwedstrijden.
Achilles'94-Zuidlaren I—l
WKE-CEC 5—2
FVC-Heerenveen 4—l
ACV-FC Groningen 2 I—l
Oranje Nassau-DIO Groningen 6—l
Appingedam-Actief 2—o
Hoogezand-Be Quick s—o5—0
Leeuwarden-Hartingen o—o0—0
Drachten-HSC 5—3
Zwartem. Boys-Valthermond 2—l
MSC-VKW 3—o
Alcides-DOS Kampen o—7
Veendam 1894-Neptunia 3—o
Knickerbockers (zat.)-Forward s—l5—1
Holwierde-GVAV Rapiditas 4—3
Musselkanaal-Spcl. Oranje 7—3
Spel. Stadskanaal-WVV I—2
Steenwijkerwold-ZAC (Zwolle) 3—2
Geel Wit Amel.-Oosterparkers 3—2
Zuidhorn-VVK I—o
Nieuw Buinen-HSC 4—2
Noordster-ZNC o—l
Viboa-Helpman (zat.) 6—o
Dwingeloo-Amicitia VMC 3—3
Roden-Maluku 16—1
VAKO-KSC 2—5
HODO-SV Pesse 6—o
FC LEO-FC Groningen jeugd 2—o
Eems Boys-THOS 2—3
Emmeloord-Leek 3—l
FC Amboina-GRC Groningen o—20 —2
Wijster-Smilde 4—l
Annen-Tynaarlo 2—o
De Pelikanen-OKVC 3—o
Poolster-SV Aduard 4—o
Oosterhoek-Godlmze I—4
Gorecht-De Fivel 3—3
CVVB-Bedum 3—o
Opende-GCSV 3—2
Vitesse (Koekange)-WAK o—4
Oostermeer-De Griffioen o—4
CEC (zat).-VEV '67 4 5

VIOS I—l
CSVC-VEV '67 4—o
DVC '59-Klazienaveen 3—o
Schoonoord-Drenthina I—o
Spet. Erica-Zwartemeer o—2
Asser Boys-Twedo I—l
De Vogels-Marum 3—l
SV Pesse-SV Fnso I—6
Hunsingo-Hoogkerk I—o
ONB-Oerterp I—3
Groninger Boys-SVMH 2—5
Surhuisterveen-Niekerk 2—5
Alteveer-HSC (junioren) s—l
Kloosterburen-Astrea 4—l
Sellingen-Bareveld 3—l
Froomboscti-Scheemda 3—o
Veelerveen-Harkstede I—o
SPW-PJC I—l
WEO-Heiligerlee 3—3
Wildervank-EEC 3—3
Farmsum-BNC 2—2
BNC-HSC 6—2
Spel. Angelslo-Emmen 2—3
FC Meppel-Rijperkerk I—l Sportprijsvragen

Lotto 2.
Winnende getallen: 2 - 13 - 20 • 27 ■
33 - 36. Reservegetal: 30.
Deelnemers: 517.068. Prijzengeld:
1.073.511,00.
Cijferspel 2.
Winnende cijfers: 7 5 6 8 5 3.
Deelnemers: 255.079. Vaste prijzen.
Toto 2.
Winnend rijtje: 1-1-1-1-1-1-3-2-1-2-3-2
Deelnemers: 20.057. Prijzengeld
51.210.00
Toto~gell|k 2.
Winnende getallen: 12 -13 - 17 - 20 -

27 toegevoegd 10.
Deelnemers: 2040. Prijzengeld
5806,00.
Duitse lotto.
Winnende getallen:
- 45. Reservegetal: 49.
Spel '77:027 581 1.
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* Aanstekers, ballp., bal- * Espresso - koffie-thee-
bnnen. stiekere, petjes etc. zetmachines - topkwaliteit
Centra 033-723201. N51576

_ rec htstreeks van de impor-
� Weinig geld, toch een teur. Dalmolen - Wolvega,
bed! Beddenexpress, tel. 05610-17210. N58766050-185474. N28398

_

Discreet en gemakkelijk geld lenen?
Van 08.30 tot 21.00 uur en zaterdags tot 16.00 uur.
- bedragen vanaf f 1.000,- tot f 200.000,-;
- geld desgewenst thuisbezorgd;
- meestal kwijtschelding bij overlijden;
- geen informatie bij uw werkgever;
- rente vanaf 12.5%;
- langer dan 72 mnd. voor boot, caravan of woning-

verbetering;
- van 18 jaar tot 74 jaar.
Doorlopend krediet
In handen terug te vlgs. minimum vlgs. wettelijk

betalen jaarr. theor.lpt. maximum
f 10.000,- f 150,- 14.6% 127 mnd. 14.6% 127 mnd.
f 15.000,- f 225,- 14.6% 127 mnd. 14.6% 127 mnd.
f 20.000,- f 300,- 14.40/ o 125 mnd. 14.4% 125 mnd.
f 25.000,- f 375,- 14.3%124 mnd. 14.3% 124 mnd.
f 50.000,- f 1.000,- 13.7% 72 mnd. 16.5% 80 mnd.

le, 2e en 3e hypotheken tot 130% van de verkoopwaarde!
In handen terug te vlgs. minimum vlgs. wettelijk

betalen maximum
f 15.000,- 240 mnd. f 177,- 13.9% f 206,- 17.0%
f 20.000,- 240 mnd. f 236,- 13.9% f 263,- 16.1%
f 25.000,- 240 mnd. f 295,- 13.9% f 315,- 15.2%
f 35.000,- 240 mnd. f 413,- 13.9% f 432,- 14.8%
f 60.000,- 240 mnd. f 653,- 12.5% f 741,- 14.8%
f 75.000,- 240 mnd. f 817,- 12.5% f 926,- 14.8%

Intermediair Roona
Bel nu 05928-13535

Eerste Laan 3, 9331 BD Norg

.—__— .

I huizen
� Gevr. voor vele cliënten
woningen in de stad en pro-
vincie

,
Groningen. Onroe-

rend-goedcentrale. Tel.
05120-24242. N22492

boteri/caravans|
� Inkoop stacaravan hout
of aluminium tegen contante
betaling. Tel. 05478-3637 of
06-52933789. N60426
� Haasjes kopen 't snelst.

1 1 •

auto s
� Te koop gevr.: alle mer-
ken auto's t/m bj. *92.
ANWB richtpr. Tel.
053-312539, b.g.g.
06-52932534 tot 23.00 uur.
N57175 •

� Rij-instrukteurs/rij-
schoolhouders m/v, met
het enige erkende, door de
minister afgegeven vakdiplo-
ma hebben ruime carrière-
kansen. Een groot aantal va-
katures is bij ons oplei-
dingsinstituut bekend. Za-
terdag* en dagopleidingen
starten resp. 18 en 22 janua-
ri in modern nieuw schoolge-
bouw. Opleiding en examens
in Nieuwegein, centraal in
Nederland. Eigen docenten
nemen examens af. Bel nu
Rij -instrukteursopleiding
Nieuwegein. Tel.
03402-42514 voor gratis stu-
diegids. N53689
� Swets afloscentrale vraagt
voor Rijn- en binnenvaart
kapitein/stuurlieden met
patent matrozen en motor-
drijvers. Info* 010-4331233;
020-821866. N60491

� Spoed! Auto's gevraagd,
hoogste prijs, ook 's avonds
en weekends. 053-338831,
b.g.g. 06-52932975. N59104
� Te kp. gevraagd: Lada's
'80 t/m '86, zonder APK
geen bezwaar. 06-52903720.
N59126

� Wilt u snel aan de slag?
Loondienst, franchise, zelf-
standig? Full-time of part-
time? Werkt u graag met
jonge enthousiaste leerlin-
gen? Is autorijden uw hobby?
Wordt dan rjj -instructeur/
trice of rijschoolhouder (m/
v) met erkend Kaderschool-
diploma. Fijn beroep met
perspectief. Binnenkort star-
ten in Utrecht en best nieu-
we opleidingen. Bel voor gra-
tis studiegids de Kader-
school: tel. 04998-99425.
N58404
� Flinke jongen/meisje
voor in groentezaak al-
leen 's morgens - 5 dagen
in de week. Inl. groente-
zaak Hans IJsseldijk, tel.
050-254391. N58150van

� Denk om pekel schade.
Was uw auto op tijd in Ge-
ling's Langste Autowas-
straat, Osloweg, afd. Ring-
weg. tel. 410170. N56388

allerlei
� Leuk alleenstaand
Huisvrouwtje ontvangt pri-
vé. Huisbezoek mogelijk, ook
's weekends bereikbaar. Tel.
050-184224. N57184
� Heren, wilt u relaxen,
bij Silvia, Ilona en Maja
kunt u safe sexen. Ook
Grieks en massage moge-
lijk. 050-251370. N58120
� "Villa Zonneschijn". Ge-
zellig intiem sexsalon
voor all-in relaxen met
meerdere meisjes. Hoofd-
straat 265, Hoogezand,
05980-91716. N57188
� Monique, heel lief en
charmant, voor ontspan-
nend en hygiënisch re-
laxen. Van maandag t/m
donderdag. 050-420303.
� Om je slechte tijden te
vergeten en de goede tijden
te beleven, komt u, nette
heren, graag naar 3 mooie
jg. meisjes. 050-716635.
� Nieuw! Voor uw eroti-
sche wensen Sharon en
Nina van 11 tot 5. Gastda-
me gevraagd. Tel. 414530.
MKOIOI

� Zou het goede beginnen
met ontspanningsmassa-
ge? Een weldaad voor
lichaam en geest,
05980-98635, 05970-21861.
N57619
� Hairwaving. Lang, vol,
100% echt haar, v.a. f 175.-.
Inl.: Salon Maijon, tel.
05210-89298. N59559

allerlei
� 06-Gay Café

Groningen 06-320.323.35
Friesland/Drenthe

06-320.323.33
De box met al jaren lang de
meest spannende afspraken!

50 cpm
� Uurtje relaxen, vrijen,
film, pijpen, vingeren, lik-
ken. Alle standjes. Grieks,
grote borsten, f 100.- all-in.
05910-42440. N60481
� Onze charmante dames
verwennen u 7 dgn. per
week. Nieuw, nu met Anita,
Thea en Linda, blond, jong
en sexy. Het Witte Huis, Ou-
deschanskerweg 6, Belling-
wolde. Tel. 05977-384.
� Gezellige relaxen, Wil-
ma 12.00-17.00, Anneke
17.00-23.00. Gastdame ge-
vraagd. 050-182530.
� Tina, Moniek, zeer sexy,
ook trio, vanaf 10.30.
nvi.7i w^«n«c;N58121 | USU-71UU56. N58065

Club Paradise
voor u en uw zakenrelatie geopend vanaf 14.00 uur.

Zaterdag vanaf 22.00 uur. Odoornerstr. 16, Ees, Rijksweg 34,
Emmen-Borger. Tel. 05919-49672.

U bent van harte welkom in

New Continental
met Rika en gastdames.

Boterdiep 84a, Groningen. Tel. 050-131110.
Geopend van ma. tot vr. van 20.00 tot 3.00 uur.

Dinersclub - Visa - Eurocard
Nummertje in de schoolbank, 50 c.p.m.

06-340.340.30
Sexmeisjes volle bolle! 50 c.p.m.

06-320.320.22

� Homosex voor 2
SM Noord-Ned.
06-320.325.07

Jack off privé 06-320.321.16
Darkroom 06-320.324.16

Gay Pervers 06-320.329.16
Travestie 06-320.325.09

Transsexueel 06-320.321.36
Bi-Sex 06-320.323.36

Jongens Sex 06-320.325.19
Studenten Sex
06-320.327.56

Pb. 75141, A'dam 50 cpm
N58456

� Soi\ja, 26 jaar, lang
blond haar, charm.
vrouw, erg lief, betrouw-
baar, rustig, gez. ontsp.
samen met Sharon, 20
jaar, halfbloedje, zeer
sexy gekleed. Privé. Nieu-
we Compagnie 20, Kiel-
windeweer, tel.
05980-25335. Spoed meisjf
gevraagd. N58689
� Patricia blond en slank
voor (rustig aan) relaxen,
tevens heerlijke body-
massages 050-410324.
N58147
� "Moonlight" Escort
voor ongehaast huisbe-
zoek. Vele mogelijkheden
met leuke meisjes welke
veel doen. Meerdere uren
voordeliger. 05983-2694.
N58067
� Met mij Jolanda, slank
en blond, bent u beter uit.
Ik verwen u tot het einde.
Tel. 05980-90662. N58819
� Oosterse topmasseuse
helpt u lekker ontspan-
nen. Erotische
(body)massage/escort.
050-777551. N58068
� Contactbureau Amore
heeft en vraagt dames privé
voor discreet relaxen.
05910-15551. N58787
� Relaxen, ben je een-
zaam bel ons. Wy doen
alleen huisbezoek.
050-181607. N58841
� Naakt kroop het meisje in
zijn bed, "ik ben nog maagd",
fluisterde ze, toen gebeurde
"het". 06-340.340.21 (50
c.p.m.). N56366
� Sexgesprek met Lenie.
Bel haar privé thuis op
06-320.324.96 (50 cpm).
N57250

� Trio sex
Geniet van twee kanten.
Volslanke Linda 50 cpm.

06-320.320.14
N58458

� Homo-kontakten, hete
boys via 06-340.350.30, 50
cpm. Insp. 010-4773791.
N57265

� Rijpe vrouw, 44, ont-
vangt privé, ma. t/m vr.
10.00-21.00. 05920-15926.
N60447
� Jongedame voor uitge-
breid ongeremd sexple-
zier! Maandag t/m vrijdag
18.00-23.00. 050-180377.
N58152
� Karin, mooie brunette,
zeegroene ogen, Sonja, lieve
blondine, grote borsten, ook
Grieks. Gastvrouw gevraagd.
Tel. 735879. N58125
� Een tip voor een lekke-
re wip 050-180377. Maan-
dag t/m zaterdag
11.00-18.00 uur. N58137
� Stevige 49-jr. vrouw,
privé, van 11.00-22.00 u.
Tel. 050-186072. N58149
� Nieuw... Nieuw. Relaxen
met 2 mooie meisjes 19 en
22 jaar, ook huisbezoek. Tel.
050-735550. N58070
� Chantal privé, Jolanda
(18), Petra (18), Linda, An-
ja, 05980-21512 (tevens
huisbezoek). N58691
� Club Sabailand ± 7 leu-
ke gastvr. 15 min. van
Hoogeveen 13.00 t/m 1.00.
Stegerensallee 28, De-
demsvaart 05230-38409.
N56165
� Geslachtsziekte. Heb ik
't wel, heb ik 't niet? Wat is
het, wat moet ik doen? Ano-
nieme informatie:
050-140385. N44355
� Lieve volslanke mas-
seuze ontvangt nette he-
ren. Ma. t/m vr.
12.00-22.00 uur.

05987-19013. N58817
� Jonge sexy blonde stu-
dente voor massages,
striptease. Tevens huisbe-
zoek. 050-425196. N58061
� Privébemiddeling via
Foto Boek, 05982-2374.
N58570
� Escort Vanessa heeft leu-
ke sexy meisjes voor huis-
bezoek ook striptease
050-425196. N58062
� SM. Ingerichte ruimte,
ook slavin. Huisbezoek
mogelijk. Ook weekends
aanwezig. 050-420163.
N57190
� Sex voor 2, hete jongens
& meiden, direct apart, 50
cpm. 06-320.325.00. N58455

� Griekse porno
Bel Marcha snel 50 cpm

06-9618
� Vincent (19) heet, homo
en heel erg... 06-340.350.31,
50 cpm. N57266
� Tienersex, 18 jr. 50
c.p.m. 06-320.324.24.

Tienermeisjes komen voor 't eerst klaar, 50 c.p.m.

06-340.340.20
Perverse, sadistische sex m. jonge meisjes. 50 c.p.m.

06-340.340.90
� Mira roodh. sexy met
kousen en jarretel op en top
van boven met wat jij zoekt??
Bel mij 06-320.325.57 50
cpm. N60486
� Jonge Eva stoeit met 2
knullen maar dan... ze weet
dat het gaat gebeuren, de
eerste keer... 06-320.325.58
50 cpm. N60487
� Adressen van dames pri-
vé, clubs en escorts, de da-
mes vertellen je zelf wat ze
te bieden hebben en geven
ook hun adres en telefoon-
nummer 06-9685 (50 cnm).

� Mannen en hitsige vrou-
wen willen met jou apart,
voor een heet Sexgesprek:
Doe mee; 06-9570 (50 cpm).
� Homo: zoek je 'n hete boy
voor een sexafspraak??
06-320.330.18 (50 cpm).
� Direct apart met een
strenge meester of met een
onderdanige slaaf! Gay SM
voor twee. 06-320.329.99
(50 cpm). N60468
� Blonde Natasja doet het
met 2 hete jongens.
06-320.327.77 (50 cpm).
� Tessa (18) een lekker op-
gewonden tienermeisje.
06-320.328.88 (30 cpm).
� 100 hete meisjes zoeken
snel sexcontact!
06-320.326.66 (50 cpm).
� Ruim 300 gewillige vrou-
wen zoeken een slippertje.
06-320.328.00 (50 cpm).
� Sexcontact: Wie zoekt er
een ondeugend avontuurtje
met 'n heet meisje? Nu meer
dan 200 hete meisjes.
06-320.330.77 (50 cpm).
� Altijd succes. Zoek jij een
leuke vriend of vriendin? De
Afspreeklijn, 06-320.320.33
(50 cpm). N60474
� Sexafspraakje met 'n
meisje. Vraag naar haar
tel.nummer. 06-320.320.44.
� Hete meiden zijn op zoek.
Porno Dating,
06-320.321.44 (50 cpm).
� Bi-Sex Contactlijn,
06-320.325.01 (50 cp.m.).
Ook trio-sexcontact. N60477
� Sex voor twee. Direct
contact met jonge meiden,
huisvrouwtjes en stoere hete
knullen. 06-320.330.90 (50
cpm). N60478
� Gewillige meisjes en he-
te huisvrouwen willen alles
met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete vrij-
partij! 06-320.326.33 (50
cpm). N60479
� Hete meiden hoor je op
de sexadvertentielijn:
06-320.325.80 (50 cpm).
� "Meesteressegenot". Je
meesteres wacht!! 50 cpm.
Top-S&M: 06-320.331.13.
� Buurvrouw en meisje.
Ze geeft sexles! 50 cpm.
06-320.320.39. N58476
� Ik buk me voorover in m'n
korte rokje. Grieks, 50 cpm.
06-320.327.17 N58469
� Effe vlug! Korte hete
hoogtepunten. Grieks, Frans
vrijen. 50 cpm.
06-320.33.123. N58466

� Wil je snel 'n privé- of
escortmeisje thuis?
06-320.330.60 (50 cpm).
� Zoek je partnerruil-
kontakt? Maak 'n afspraak
met ze. 06-320.320.92 (50
cpm). N60464
� Ben jij een beetje bi of gay,
en zoek je een hete boy?
06-320.330.95 (50 cpm).
� Dames die zich overdag
vervelen zoeken sex-
kontakt. 06-320.330.79 (50
cpm). N60462
� Bi-Sex Privé. Zoek je een
heerlijk heet meisje of een
lekkere boy??? Direkt apart.
Ook trio. 06-320.330.46 (50
cpm). N60461
� Partnerruil Privé. Di-
rekt apart met mannen en
vrouwen voor 'n orgie!
06-320.330.91 (50 cpm).
� Hete meisjes willen nu
een sexafspraakü
06-320.330.42 (50 cpm).
� Blonde, mollige en vooral
hete meiden zoeken
kontakt. 06-320.320.36 (50
cpm). N60459
� Homo: jongens met el-
kaar. Hoor ze te keer gaan.
06-320.330.88 (50 cpm).
� Kleed me uit: Suzanne
heeft zin in een hete vrijpar-
tij. 06-320.211.09 (50 cpm).
� Gay Privé: wil jij snel een
afspraakje maken? Of heb je
zin in 'n lekker gesprek?
06-320.322.31. Samen direkt
apart (50 cpm). N60453
� Gratis: homo-oproep,
vertel jouw sexavontuurtjes
aan Michael. 01720-31626
(18-21). N60455
� Bi-Sex voor Twee, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen.
06-320.330.81 (50 cpm).
� Aangeboden: meisjes met
hun tel.nummer. Bel:
06-9511 (50 cpm). N60452
� Buurvrouw Chantal en
haar hete buurjongens.
06-320.328.01 (50 cpm).
� Homo: het is slikken voor
die hete jongens.
06-320.327.01 (50 cpm).
� Lesbi: ze doet precies wat
jij lekker vindt... Live! bel nu
06-320.328.81 (50 cpm).
� Homo: heerlijk naakt in
de duinen. Zo doet Milco het
met zijn Stef. 06-320.328.82
(50 cpm). N60483
� Homo: hete Rik laat z'n
tanga zakken voor Alex...
Luister mee. 06-320.328.83
(50 cpm). N60484
� SM: zij beveelt en heerst...
Hij kreunt en geniet! Bel nu
06-320.328.84 (50 cpm).
� Grieks standje! Ze buk-
te! Zonder slipje over de ta-
fel. 50 cpm. 06-320.320.62.
N58474
� 06-Prostitutie. Je kunt
ze pakken. Kies maar, je
kunt van dé een naar de
ander. 50 cpm.
06-320.323.66. N58470
� Val je voor dominante
vrouwen? 50 cpm.
06-320.332.32. Bel je mees-
teres. N58464

� De gewaagdste sexcon-
tacten vind jij op "06-9653"
voor bellers die 't echt! wil-
len. (50 cpm) livesexbox.
� Je hebt echt geen sportwa-
gen nodig om mij te versie-
ren... 'n Zweterig lichaam-
Heerlijk!! 06-320.325.11 50
cpm. N57945
� Shirley, roodharige kan-
jer, 20 lente's... Ik hunker
naar mannen... veel man-
nen... 06-320.320.64 50 cpm.
� Sexcontacten en lekker
snel bezig zijn op de
Sexspeedbox 06-320.325.36
ook voor spannende slipper-
tjes (50 cpm). N57983
� Bij ons, klare sextaal!
06-320.325.16 zeggen en
doen wat jij wilt!!!
06-320.325.16 Sexbox (50
cpm). N57977
� Bij "Nombre Hombre"
06-320.320.23 't hele jaar
Pornojaar! Keihard, sidde-
rend 't lekkerst! (50 cpm).
� Kom aan je gerief Bel de
"Sexhoogtepuntbox"
06-9552 voor sexpartijen met
jonge meiden. (50 cpm)
� Meiden die geëxploiteerd
willen worden door., jou!
06-9654. Bel voor aanzwel-
lend genot!! 50 rpm. N57985
� Ik kan bijna niet wachten
tot je me uitkleedt... Sex
striptease, 06-320.350.76
50 c.p.m. N56155
� Club-06
Special-Sex
draai eerst 06-320.320
en dan voor
SM 25
Onderdanig, ze doet wat
je wilt
Hetero 26
Onze meisjes zijn
overal voor in
Lesbisch 45
Mmm... meisjes onder
elkaar
Meesteres 46
Schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47
Jong en ondeugend
Heerlijk live 48
Sexen live opgenomen
Meegenieten 60
De spannendste sex, 50 cpm.

N57795
� Sexstandjes! Grof
Grieks, mond vol Frans, 69,
vrijen. Meisjes en vrouwen.
Lekker vlug, 50 cpm.
06-320.320.59. Live met mij
06-95.06. N58472
� Pikante sexdating.
Plaats zelf een oproep of rea-
geer op die van anderen.
06-320.350.75, 50 cpm.
N58415

� De Wiplijn
Apart Kletsen en Sexen

06-9555
De Wipkrant

Snelle adresjes 06-9559
(50 cpm)

� Lolbox. Voor jonge mei-
den en gezellige knullen!
06-320.330.04, 50

.

cpm.
� Buurvrouw! Buk eens
even! 50 cpm. 06-320.324.14.
N?58471
� Babbelbox. Een half uur-
tje vreemd gaan?
06-320.330.02, 50 cpm.
N58436
� Zalige, beetje onderda-
nig meisjes. We willen ge-
grepen worden door jou! Lek-
ker jong, te uitdagend. 50
cpm. 06-320.320.66. N58473

� Beleef 'n hard sexcontact,
bel 06-320.325.20 'n sexbox
zonder schaamtegevoel en
maagdelijke bellers! (50
cpm). N57978
� Diepgaande sexcontacten
op de 'Sexpowerbox',
06-320.325.14 met de heetste
sexrelaties, 50 cpm, porno-
box. N57976
� Kleine guitige meisjes,
onervaren en gulzig, willen
voor de eerste keer!! Nu!
"Callcutta", 06-320.320.13
tienersex (50 cpm). N57980
� Bel het "Liefdeshuis"
06-320.330.58 voor orga-ach-
tige sexwensen, heet jöh! (50
cpm) livesexbox. N57982
� Onze sexuologe geeft al
haar intiemste plekjes aan
jou! Bloot op de Sex Cocktail-
box 06-320.330.59 livebox
(50 cpm). N57984
� Gratis real live gesprek,
50 cpm, 06-320.330.62. Met
beeldtelefoon kun je onze
meiden ook zien! Van Club
06, dus goed. N58786
� Je ziet m'n zwarte slipje
en jarretel dwars, door m'n
jurkje heen. En wat een Bol-
le. 50 cpm. 06-320.326.17.
� Nieuw het teleboraeeL
Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime
tel.nr. aan je door,
06-320.320.85 (50 c.p.m. - bo-
ven de 18 jr.). N58860
� Rijpe dame live opgen.ü!
Geraffineerde Dame Claudia
!!! 06.320.320.38!!! N58465
� 06-320.320.52!!!! 50 cpm...
Meisjesporno!! Petra 18 jr.
volle bolle. N58475

mededelingen
� Ook zo toe aan een sport-
massage? of een zonne-
bank? Maak dan eens een
afspraak bij Fitt-Sun, door
gediplomeerde sportmas-
seur. Tel. 050-567399.
N57547

� Zonder omwegen uw
rijbewys! Bel voor 'n spoed-
kursus in Groningen recht-
streeks het centr. nr.
06-8212426. (ook voor een
spoedex. op de Ned. Antil-
len). N594654

� Horecatransacties: uw
bedrijf verkopen! Maak af-
spraak met ARN-Beheer,
Heerenveen, 05130-33997.
Bedrijfsfinancieringen? Bel
of maak een afspraak met:
ARN-Beheer, Heerenveen,
05130-33997, fax: 05130-
33948. Te koop en/of te huur
div. Horeca-bedrijven. ARN-
Beheer, 05130-33997. Gevr.
in bemiddeling. Horecabe-
drijven/Bedrijfspanden Ho-
tels & Campings. ARN-Be-
heer 05130-33997. N57673
� Wij vragen voor bemidde-
ling te koop of te huur: Ho-
tels - Rest. - Cafés - Cafe-
taria's - Dagzaken - Re-
creatiebedrijven. Aanb.
H.C.R. bem. 05130-10565.
N60489

* Betonschutting, schu-
ren, garages, loodsen en
paardestallen. C.8.8. Be-
tonbouw, Terborgstr. 50,
5666 RD Geldrop. Tel.
040-857171, fax 040-859747.
N59098
� Visser, afbouw
systeem, plafonds, ver-
lichting, leveren en mon-
teren. Tel. 05198-1309.
N31449

� Spaarbrieven e.d. ver-
zilveren? Contant, zonder
legitimatie. Buro Atlas, Par-
nassiaveld 69, Duiven-
drecht, 020-6904947.
N20860
� Eindelijk vond ik
een partner
door het plaatsen
van een
Haasje
in het Nieuwsblad.
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Taco Mesdagstraat 32
A cursussen tfUz Gronin9en w

alle leeftijden 050*127803 PAUL SLUITER A

A ■•Vfcb'-' pf ook voor wed- A
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Stiildansen-latiins amerikaans-rock'n roll vismarkt 50 18+ 9
nu inschrijven!
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WINKEL
in Bijou-artikelen

in plaats met 15.000 inw.
ca. 15 km van Groningen.
Omzetind.: ca. f 75.000.-.

Aantrekkelijke prijs!

Bi^ndeMTi^OO

Hnni BEROEPS- I
- I ONDERWIJS l

Sollicitaties vraagt z.s.m.
zo spoedig mogelijk
richten aan RAAPIIf (PI
bestuurscommissie 111 II ■iy
van de 5.8.H.5., VVVCII I IC)
Erasmusweg 137, piiApi a II
9602 AD Hoogezand. hliUtLv
Tel. 05980-27600. 10 tot 15 lessen
Na schooltijd. Vervanging wegens
Tel. 05980-25189 zje kte.

#£322311/
TANDARTSUNITS

De Inspecteur der Domeinen te
Meppel zal op dinsdag 28 januari
1992 om 10uur in het openbaar bij

inschrijving verkopen:

116tandartsunits met toebehoren
van demerken Enraf Nonius en

Siemens Sirona, 56 fantoomunits
merk Enraf Nonius. Kavelhjsten z„n

verkrijgbaar bij
De units worden deels per stuk te de Inspectie der
koop aangeboden. Domeinen te

Meppel, Post-
Bezichtiging op dinsdag 21 januari 50fi
1992 van 9.00 tot 12.00uur en van 05220-54Ü4114.00 tot 16.00uur te Groningen in en tijdens de

de voormalige faculteit tandheel- kijkdagen ter
kunde, Ant. Deusinglaan 1. plaatse.

Aanvangin
januari/februari

in GRONINGEN, ASSEN, EMMEN en MEPPEL

Basiskennis BKB is een basisopleiding voor boekhouden, die in februari begint en ,

Boekhouden waarvoor in juni 1992 al examen wordt gedaan.
Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk. De cursus is ook een
uitstekende voorbereiding op het volgen van de PDB opleiding.

Praktijkdiploma PDB cursussen beginnen in februari en leiden op voor de volledig
Boekhouden gemoderniseerde examens in december 1992. I\lu vergrote slagingskans

door certificatenregeling. In januari starten ook snelle cursussen
(examen juni 1992). In februari vangen repetitiecursussen aan
(examen juni 1992).

Moderne MBA cursussen hebben een nieuwe modulaire opbouw. Hierdoor kunnen
Bedrijfs- bij aanvang in februari al deelexamens worden afgelegd in juni 1992.

administratie In februari starten ook modulaire repetitiecursussen (examen juni 1992).

Staatspraklijk- SPD certificaatsgewijze opleidingen voor Bedrijfseconomie-I en Bedrijfs-
diploma Bedrijfs- calculatie beginnen in februari (examen september 1992); voor BE-II in

administratie januari (examen april 1992) en voor BA in mei (examen april 1993).
Repetitiecursussen voor Bedrijfseconomie-I, Bedrijfscalculatie, Statistiek
en ETV beginnen in januari (examen in september .1992).

Dagopleidingen Modulaire dagopleidingen starten in januari voor BE-II (examen april
SPÖ 1992) in Den Haag en Haarlem. In mei begint ook een dagopleiding voor

BA (examen april 1993).

STERKE PUNTEN VAN EEN OPLEIDING BIJ INSTITUUT PRAEHEP
• boekhoudkundige opleidingen sinds 1930; nu al in 31 plaatsen
• staatsexamens en examens onder Rijkstoezicht
• groot aantal geslaagden (1990: 369 BKB, 938 PDB, 859 MBA,

273 SPD/AA)
i doelgerichte studie-opbouw met Praehep-werkboeken
• aparte repetitiecursussen voor afgewezen examenkandidaten.

Secretariaat Noord-Nederland: Zuiderpark 11 - Groningen
Telefonische informatie: 050-13.19.71

Zonder postzegel Zend mij a.u.b. de gratis studiegids: □ mondelinge opleiding □ schriftelijke opleiding
zenden aan

antwowdnr 138 ' d pdb d I=l
9700 WB Groningen ÜBKB(rep) üPDß(rep'> UMBA(rep) LJSPD(rep)
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Koersen licht omhoog
bij minimale omzet
Van Onze redactie economie

AMSTERDAM - De aandelen-
koersen op de effectenbeurs in
Amsterdam hebben de winst van
eind vorige week niet hoeven
prijsgeven. De noteringen gingen
vanmorgen per saldo nog licht
omhoog. De omzet was minimaal
naar beide kanten toe; er was
aanbod noch vraag. De koers-
ontwikkeling op de Londense ef-
fectenbeurs vormde vanmorgen
het belangrijkste oriëntatiepunt
voor de handel in Amsterdam.

In Londen klom de FTSE-index
van twintig punten onder het slot
van vrijdag naar vier punten
winst rond twaalf uur. De dollar,
die donderdag en vrijdag behoor-
lijk is gestegen, kreeg er vanmor-
gen nog een kwart cent bij. De
obligatiemarkt opende iets lager,
maar herstelde zich eveneens. De
koersen lager over de gehele
breedte rond het middaguur een
stuiver tot een dubbeltje hoger.
De jongste staatslening noteerde
f 103,98 tegen f 103,82 bij het slot
van de handel vrijdag. Tokyo
sloot maandag drie procent lager.

De CBS-stemmingsindex alge-
meen opende maandag op 115,8,
vier punten onder het slot van
vrijdag, maar ging in de loop van
de ochtend omhoog tot 116,6. De
EOE-aandelenindex van 25
hoofdfondsen, vrijdag nog geslo-
ten op 893,55, opende ruim drie
punten lager en klom daarna ook.

Op de hoofdmarkt kregen twee

internationals er iets bij, KLM en
Akzo. Ook de vorige week ston-
den beide fondsen bij de beleg-
gers in de belangstelling. De
koers van KLM steeg met dertig
cent tot f 40,50, en Akzo ging met
een dubbeltje omhoog tot
f 133,90.

De andere internationals ga-
ven wat ruimte prijs. Philips
stond rond het middaguur met
twee dubbeltjes verlies op f 29,20
en Unilever noteerde twee kwart-
jes lager op f 178,50. Koninklijke
Olie stond per saldo onveranderd
op f 142,70. Eerder op de ochtend
noteerden Olies zelfs f 141,90.

De Venlose producent van ko-
pieermachines Océ-van der Grin-
ten viel ook vanmorgen weer in
de prijzen met een koersstijging
van een gulden op f6B. Vrijdag
maakte Océ bekend goede winst-
cijfers voor 1991 te verwachten.
Fokker pakte er drie dubbeltjes
bij op f28,40 en Bührmann-Tet-
terode veertig cgnt op f 42,60.
VNU vervolgt de weg omhoog. De
uitgever stond weer zeven dub-
beltjes hoger op f80,20.

Op de lokale markt ging ban-
denproducent Pirelli Tyre om-
hoog met twee kwartjes tot
f 18,70. Samas steeg tachtig cent
tot f 35,80 en Verto vijftig cent tot
f36. Opvallend was de koersda-
ling van Union met f 1,50 tot f63.
Randstad zakte twee kwartjes tot
f39.

Hoofdfondsen
vo vk Ik kw
1.032.522 abnamro 43.40 43.90 8.79
5.167 aaball-in 79.40 79.30 -

234.635 aegon 124.40 125.10 6.65
375.808 ahold 78.40 79.10 14.76
432.492 akzo 133.80 133.90 9.70
19.865 alrenta 190.00 190.30 13.93
278.464 amevc 53.70 54.60 6.56
93.349 bols c 43.70 44.00 14.14
29.797 borsumlj c 60.40 60.40 9.44
206 529 buhrmtetc 42.20 42.50 6.50
72.368 daf 22.50 22.60 -

7.378 dordtsche 133.00 133.00 17.03
230.444 dsm 96.30 96.20 5.35
119.661 elsevierc 101.00 101.30 12.44

82.920 fokker c 28.10 28.20 11.24
134.775 glst-br c 32.30 32.40 5.39
553.127 hcstechn 1.00 1.25 —

180.571 heineken 162.40 164.70 14.15
125.637 hoogovens c 45.60 46.10 5.1954.069 hunt.doug. 67.50 67.20 14.39

21.652 intem.mul 59.50 59.20 >

748.593 intned gr c 47.50 47.40 6.78
539.007 kim 40.20 40.70 -

89.226 knp 47.40 47.10 6.73
962.174 kon olie 142.70 143.00 11.74
17.687 nedlloyd 54.60 54.00 -

162.989 océ 67.00 67.70 10.72
149.983 pakhoede 45.90 45.70 8.71
788.137 philips 29.40 29.30 —

3.233 phild92 29.10 28.80 -

187.160 polygram 40.40 39.80 17.80
41.543 robeco 96.80 96.20 28.22
180.416 rodamco 57.10 , 57.00 16.55
11.533 notinco 97.80 96.80 49.9062.664 rorento 70.60 70.80 12.01
118.034 stork 41.00 41.10 8.97
240.060 unileverc 179.20 178.90 13.36
135.019 vnu 79.50 81.40 9.49
81.604 vocc 41.00 41.10 13.49
211.526 volmac 23.90 24.10 10.00
133.761 wessanen c 82.30 83.00 1243
140.056 wolt-kluwc 63.90 64.10 18.63

Lokale fondsen
1.538 aalberts 47.70 47.70 10.92
189.336 abn-amropr 6.13 6.15 —

26.866 acf holde 30.50 30.50 10.85276 ahrend gre 116.00 114.50 7.16
- air holle 0.858

0.90 L ONG
1.293 aot 10.40 10.40 —

377 amst rubber 3.25 3.25 —

ant.verf 420.00 - 3.68
2.606 atag holde 112.00 112.00 10.571.000 athlon gr. 46.00 46.30 7.31

athlon c 45.50 45.50 7.23
- auto-i r 84.50 84.50 -

autoindpr 47.00 47.00 —

1.950 bam groep 82.50 82.50 5.61
batenb.beh. 122.50 122.50 9.13
beers 116.00 116.00+ 6.67

11.831 begemann 129.00 128.00 6.98
253 belindoc ■ 347.00 347.00 -

24.518 berkel 1.05 1.08 -

2.374 blydwill 33.80 33.80 6.51
boer druk 232.00 230.00 18.97

100 boerwmkc 75.60 76.00 10.91
1 000 bos kalis C 23.50 23.50 15.77

210 boskalprc 25.50 25.80 17.11
braai beh 32.008 32.20 -

bredero 15.00 ONG 8.72
- bredere 15.00 ONG -

1000 breevast c 11.20 11.10 9.41
~ burg heybr 2350.00 2350.00 >

M calvé 1145.00 1123.00 44.73
w calvé c 1145.00 1128.008 44.73

eindu int 142.50 142.50 13.39
~ daimmdoc 330.00 331.00 —

"36 content beh 23.80 23.80 9.75
~ cred lyonn 30.30 30.10 13.35750 csm 86.30 86.40 13.10
~ csm d9l/92 84.608 -

-

10.506 csmc 86.60 86.80 13.14
cvggbc 143.00 140.00 5.18
delft instr 25.10 25.301.900 desseaux 39.20 39.50 7.23

J-MO dorp groep 38.10 38.10 7.73
drakah. 23.00 23.00 7.32
econosto 25.30 25.50 5.69
emba 217.00

ff er,ks 79.00 79.30 7.19
llexovit 57.50 57.00 11.36
fr maas c 72.50 72.50 11.31
gamma hold 95.20 95.40 8.83

iviinc 9ammahspr 5.55 5.55 —

rï 405 getromes 29.70 29.70 11.56
geveke 37.00 37.00 6.12
9'essen 98.00 98.00 21 68

~ goudsmit 39.00 39.00 6.79
76Sft 9rasso W.4Q 10250
l'Sn 9rolschc 180.50 180.00 15.10
263QR 9tlhok) 197 00 HV 981
35 ak hagemeyer 131.00 130.80 9.50
124 hal,rust 13.50 13.40 -

6397 hal,ru 13.50 13.50 -

205 hein hold 143.50 145.50 -

5 750 h oek's mach 230.008 238.008 9.28
32 holland sea 0.50 0.51 -

1 600 jjOjj-kloos 408.00 410.00 16.33
2025 69 189.50 189.90 8.48
1 900 sho°P5 ho°P i.90 6.90 -

32e00 puiter d pr 190 2.90'hc caland 57.40 59.20 7.69
4 383 'nfötheek c 0.50+ ONG -

«as-assc 34 50 34.50 6.37
- Kempen & co 9.00 9 00 >

klene 798 00 798.00 25.82

— kondorwes 29.50 29.50 6.08
28.321 kbb 72.50 72.00 9.29
— koppelpoort 396.00 396.00 14.00
— krasnapols. 193.00 193.00 47.77
— landregle 51.50 51.30 7.53
14.603 macintosh 41.00 40.80 7.02

— maxwell 114.00 115.00 15.53
— medicoph.c 1.90 ONG —

2 mendgans 4900.00 4900.00 15.15
82 moeara 1160.00 1160.00 -

— moeara opr 155000. 155000. -

2 moeara cop 15100.0 15100.0 -

9 moeara wb 16200.0 16150.0 —

1.100 moolen hold 35.80 35.80 10.91
— mulderbósk 54.00 L — 10.04
4.117 multihouse 4.90 4.90 70.00
— mijnbouw c 363.00 363.00 -

— naeff 475.00 - 6.80
1.621 nagrone 49.80 50.00 8.92
8.400 nat.inv.bnk 598.00 598.00 7.16
1.000 nbm-amstel 9.10 9.10 9.58
1.238 nedap 331.00 332.00 10.27

— n spr.st c 7050.00 -
-

5.180 nkf holde 187.00 187.50 5.55
21.578 norit 20.00 20.00 7.81
150 npmc 50.90 51.00 11.95
1.150 nutneiagb 149.50 148.00 16.76
9.620 nutr.vb C 158.50 157.00 17.77
11.565 nijv-t cate 94.50 95.20 8.64

— omnium eur 8.50 L 8.50 L —

3.933 oreobanke 70.20 70.20 ' 9.80
457 otra 297.50 298.50 13.06
500 palthe 65.008 65.508 -

3.291 pirelli tyr 18.20 19.00 -

1.912 polynorme 128.00 129.00 7.95
— pore fles 143.00 143.00 18.67
3.100 randstad h. 39.50 39.00 9.08
2.095 ravasl 28.70 28.70 6.29
250 reesmk c 66.80 67.00 7.27
15.918 samasc 35.00 36.10 6.35
735 sarakreekS 14.90 14.90 7 88
— sehuitema 1580.00 1600.00 14.80
— schuttersv 51.30 51.30 9.23
750 smitinte 42.30 42.50 11.37
3.292 sphinxc 53.00 53.00 14.32
600 staal bank c 16.30 16.30 —

2.307 stad rotte 38.90 39.00 10.57
4.460 telegraaf c 90.50+ 91.00 7.66
— text twenthe 85.50 85.00 8.71
12.675 tulipcomp 19.00 19.20 4.81

— tw kabelh c 118.00 118.50 7.14
übbink 68.50 68.508 7.73

520 unilever 179.00 — 13.35
unil 7pr. 1300.008 1320.008

36 unil 7c pr 100.60 100.60 —

151 unil.6 pr 74.00 74.20 —

3 unil.4pr 48.10 48.10 —

800 union 64.50 63.00 5.86
— united dg. 3.00 L 3.00 L —

1 748 ver.glas nb 521.00 520.00 12.79
/_ vnu 7pr 16.10 16.20 4.00

— v.trans.hyp. 630.00 — 19.15
2.050 vertoc . 35.50 36.00 —

640 volk stev c 60.00 60.50 10.45
1.600 vredestc 14.40 14.30 —

121.324 vrg 43.30 42.50 6.41
1813 wgnr-tijl c 233.00 233.00 9.62
— westmvest 18.00 L 18.00 L 5.73
— west-mvwb 114.00 L 114.00 L —

— westersuik 95.00 L 95.00 L 46.34
1.227 wol.klcpe 253.00 250.00 -

10 wyers 31.10 31.10 10.84

Parallelmarkt
vo vk IK kw
37 abf 109.40 109.40 -

— alanheri 30.10 29.80 7.00
82

_
bergtiuizer 46.00 46.30 2.95

2.675 '

vanbesouw 46.00 47.308 7,40
— biogrond 10.90 10.90 —

— comm ofl 96.90 —

—

— comm ot2 96.80 — —

— comm of 3 96.90 —
—

— comm of 4 95.70 —

— comm ofs 95.40 —
—

— comm of 6 96.90 —
_

400 de drie el 13.50 13.50 595
— delta doll.f 64.00 63.80 -

— delta ecu f 60.70 60.80 —

— delta mix f 59.20 59.20 —

— delta rent.f 57.80 57.90 -

— delta vast f 55.90 55.90 —

— dico 90.00 L 89.00 L 6.62
— docdata 6.30 ONG -

— dutch take o 44.70 44.70 —

— ehco-klm 39.50 39.50 956
— equity 1 65.10 65.20 -

— equity 2 72.00 72.10 -

— equity g/rf 105.40 105.50 —

— equity k/rf 103.80 104.00 —

— equity 3 75.90 76.00 -

— eurdevcap 14.20 14.20 —

110 free record 27.80 27.80 11.21
— gaia hedge 1$ 112.60 —

—

1.030 geld pap. c 68.00 68.00 4.76
90.001 german city 47.00 47.50 —

— goudavuurv 78.20 78.00 8.37
— greatwest£ 0.18 0.18 —

78 groenendijk 45.50 46.20 11.07
3.600 grontmijc 50.50 50.50 13.72
— gr.hand.geb. 130.00 130.00 56.52
15 hca holding 46.50 46.30 11.31

— helvoet hold 37.70 37.70 8.98
— hes-beheer 41.50 40.20 —

— highl. dev. 30.008 —
—

19.590 homburg c 1.05+ 1.05 —

7.000 interview 3.00 3.00 50.00
540 kuhne+heitz 41.40 41.40 8.54
37.621 Icicomp 4.90 4.90 4.15
— managmntsh 4.40 ONG •

—

1.150 vanmellec 37.00 36.80 18.05
100 nedcongr.c. 39.30 39.60 11.20

— ned.elev. 4770.00 4770.00 16.69
500 nedschroef 89.80 89.50 6.47
— nevas • 58.00 58.00 —

— nevas pr 48.00 48.00 —

— neweurhDM 20.00 20.00 —

4.180 newaysel 5.40 5.50 60.00
376.700 newtron hld 1.70 1.70 6.80
— panpacwnk 11.00 11.00 —

— p&cc 74.30 74.00 13.91
— phoenix 990.00 — 14.82
— pie medical 4.70 4.70 33.57
— psi $ 10.90 10.90 -

— rood testh 6.60 6.60 —

2.250 simac 12.70 12.70 11.55
450 sligro beh 48.00 48.00 —

— suez growth.f 52.50 52.60 —

— vhs 1.30 ONG -

— vilenzo int 37.80 37.70 7.47
— weina 241.50 241.50 8.82
— wereldh pr, 4.30 L — —

40 weweler c 32.70 32.70 —

Warrants
aus.-hun i93 0.30 —

int.ned.war 1.34 1.35
kim 85 2.70 1.50
knp i93 4.20 4.20
stad rot i93 3.60 3.60
vnu i92 14.40 16.50
voc i92 7.70 —

VERKLARING
vo = omzet vorige dag; vk = vorige koers;
Ik = laatste koers; c = certificaten van
aandelen; X = exdividend; HV = handel
verboden; ONG = officiele not. geschorst;
> = niet te berekenen; B = bieden; L =

laten; + = gedaan en bieden; = gedaan
en laten; GIM : De GIM — ratings van GIM
Algemeen Vermogensbeheer in Eindhoven
(040 — 444030) geven de financiële solidi-
teit aan van bedrijven, aflopend van A++
tot C.

Noteringen van maandag
13 januari 1992
(tot 13:25 uur)

Optiebeurs
optie sene omzet vk Ik ond.w.
AAB c jan 92 37.50 247 5.90 6.30 43.90
AAB c jan 92 40.00 267 3.40 3.90 43.90
AAB C jan 92 42.50 476 0.90 1.40 43.90
AAB c apr 92 40.00 240 4.20 4.50 43.90
AAB c apr 92 42.50 176 2.00 2.40 43.90
AAB C apr 92 45.00 39 0.80 1.00 43.90
AAB c jul 92 42.50 82 2.20 2.70 43.90
AAB c jul 92 45.00 92 0.90 1.10 43.90
AAB c jan 93 37.50 68 660 6.90 43.90
AAB c jan 93 40.00 170 4.70 4.90 43.90
AAB c jan 94 32.50 91 11.50 a 12.10 43.90
AAB p jan 92 42.50 302 0.20 a 0.10 43.90
AGN c jan 92 110.00 20 14.00 15.00 125.10
AGN c jan 92 120.00 76 4.50 5.00 125.10
AGN c jan 92 125.00 55 1.10 1.00 125.10
AGN c apr 92 120.00 -29 7.60 8.00 125.10
AGN c apr 92 125.00 19 4.40 4.80 125.10
AGN c apr 92 130.00 57 2.20 2.50 125.10
AGN c apr 92 135.00 22 0.00 1.30 125.10
AGN c jul 92 115.00 100 13.50a 12.80 b 125.10
AGN c jul 92 125.00 25 5.40 a 5.80 125.10
AGN c jul 92 130.00 37 3.10 3.20 125.10
AGN p jul 92 115.00 100 2.70 a 2.50 125.10
AGN p jul 92 120.00 126 4.00 3.70 125.10
AH c jan 92 80.00 28 0.50 a 0.40 79.10
AKZ c jan 92 120.00 18 1 3.80 14.00 133.90
AKZ C jan 92 125.00 123 8.70 b 9.30 133.90
AKZ c jan 92 130.00 160 4.00 5.00 133.90
AKZ C jan 92 135.00 39 0.80 0.80 133.90
AKZ c apr 92 130.00 66 8.50 8.40 133.90
AKZ C apr 92 135.00 61 5.40 b 5.30 133.90
AKZ c apr 92 140.00 20 3.20 3.10 133.90
AKZ C okt 92 180.00 15 0.50 a 0.50 133.90
AKZ C okt 93 150.00 30 6.30 6.30 133.90
AKZ C okt 95 80.00 90 55.00 55.00 133.90
AKZ p apr 92 125.00 25 1.80 1.60 133.90
AKZ p apr 92 130.00 116 3.00 2.80 b 133.90
AKZ p apr 92 135.00 26 5.20 4.80 133.90
AKZ p apr 92 140.00 15 8.00 8.00 133.90
AKZ p okt 95 80.00 28 1.80 2.00 133.90
AMV c jan 92 50.00 24 3.60 4.00 54.60
AMV c apr 92 50.00 47 4.70 5.50 54.60
AMV c apr 92 55.00 63 1.50 1.90 54.60
AMV c jul 92 55.00 36 2.10 2.50 54.60
AMV p apr 92 42.50 60 0.30 a 0.10 54.60
BT C jan 92 40.00 20 2.10 b 2.70 42.50
BT c jul 92 42.50 23 2.60 2.80 42.50
DAF c jul 92 20.00 15 4.50 a 4.20 22.60
DAF p jan 92 22.50 45 0.50 0.30 22.60
DSM C jan 93 115.00 50 2.20 2.50 96.20
DSM p apr 92 90.00 104 1.70 180 96.20
DSM p apr 92 100.00 19 7.00 7.00 96.20
DSM p jul 92 90.00 15 2.80 a 3.00 96.20
ELS c jan 92 100.00 15 1.50 1.50 101.30
ELS c apr 92 105.00 115 2.50 2.50 101.30
ELS p jan 92 100.00 18 0.90 a 0.40 101.30
ELS p apr 92 100.00 16 2.70 2.70 101.30
FOK p jan 92 27.50 1 5 0.30 a 0.10 28.20
GIS C jan 92 32.50 34 0.50 0.50 32.40
GIS c apr 92 32.50 25 1.80 2.10 32.40
GIS e jul 92 32.50 42 2.40 2.40 32.40
GIS c jul 92 35.00 40 1.10 1.40 32.40
GIS p jan 92 32.50 21 0.50 0.50 32.40
GIS p apr 92 32.50 25 1.80 1.40 32.40
HEI c jan 92 150.00 31 13.00 15.00 164.70
HEI C jan 92 160.00 80 3.50 5.50 164.70
HEI C jan 92 170.00 20 0.10 0.30 164.70
HEI C apr 92 150.00 15 17.00 a 17.90 164.70
HEI C apr 92 165.00 30 5.50 b 7.00 1 64.70
HEI C apr 92 170.00 104 3.50 3.80 164.70
HEI C jul 92 170.00 20 5.00 6.30 164.70
HEI p apr 92 160.00 42 3.40 2.70 164.70
HEI p apr 92 165.00 23 5.80 4.50 164.70
HO C apr 92 45.00 20 3.40 3.80 46.10
HO c apr 92 47.50 110 2.50 2.50 46.10
HO C apr 92 50.00 20 1.60 1.50 46.10
HO p jan 92 45.00 40 0.50 0.30 46.10
HO p apr 92 45 00 35 2.20 2.20 46.10
HO p apr 92 47.50 17 3.50 3.20 46.10
HO p jul 92 45.00 58 3.00 2.80 46.10
ING C apr 92 45.00 17 3.90 4.00 47.40
ING e apr 92 50.00 121 1.00 1.00 47.40
ING C jul 92 47.50 38 2.60 2.60 47.40
ING C jul 92 50.00 143 1.40 1.30 47.40
ING c jan 93 60.90 100 0.50 0.60 47.40
ING c jan 94 47.80 245 5.60 5.70 47.40
ING . p jan 94 47.80 44 3.40 b 3.40 47.40
KLM c jan 92 32.50 58 7.50 8.50 40.70
KLM c jan 92 35.00 20 5.50 a 6.00 40.70
KLM c jan 92 37.50 16 3.20 a 3.50 40.70
KLM c jan 92 40.00 66 I.ooa 1.00 40.70
KLM C jan 92 42.50 35 0.30 0.10 40.70
KLM c apr 92 42.50 22 2.10 2.20 40.70
KLM c apr 92 45.00 32 1.00 1.20 40.70
KLM c jul 92 37.50 16 5.30 b 5.80 40.70
KLM c okt 93 35.00 1 8 9.40 9.50 b 40.70
KLM C okt 94 50.00 37 3.80 4.20 a 40.70
KLM p |an 92 40.00 20 0.90 a 0.50 40.70
KLM p okt 93 35.00 35 2.00 2.00 40.70
KNP c jan 92 40.00 100 7.90 a 7.10 47.10
KNP c jan 92 45.00 21 2.20 2.40 47.10

KNP c apr 92 50.00 50 1.00 1.20 47.10
KNP c jul 92 50.00 40 1.50 1.70 47.10
KNP p apr 92 45.00 16 0.90 1.10 47.10
RD c jan 92 140.00 18 3.20 3.20 143.00
RD c jan 92 145.00 188 0.70 0.60 143.00
RD c apr 92 135.00 20 12.00 12.00 143.00
RD c apr 92 145.00 51 4.80 5.00 143.00
RD c apr 92 150.00 174 2.80 2.70 143.00
RD c apr 92 160.00 40 0.80 0.70 143.00
RD c jul 92 150.00 17 3.80 3.90 a 143.00
RD c jul 92 160.00 23 2.00 a 1.40 143.00
RD C okt 92 135.00 388 12.80 b 13.20 143.00
RD c okt 93 115.00 104 33.00 32.80 143.00
RD c okt 94 145.00 65 17.50 17.60 143.00
RD c Okt 96 160.00 44 17.50 17.50 143.00
RD p jan 92 140.00 37 0.60 0.30 143.00
RD p apr 92 140.00 116 2.60 2.30 143.00
RD p okt 92 135.00 17 3.70 3.60 143.00
RD p okt 94 145.00 144 10.90 10.60 143.00
NED c jan 92 45.00 20 10.00 a 9.50 a 54.00
NED c jan 92 55.00 67 0.60 0.60 54.00
NED c apr 92 47.50 20 10.50 a 10.00 54.00
NED p jan 92 55.00 94 1.00 1.20 54.00
PHI c jan 92 27.50 40 2.10 2.00 29.30
PHI c jan 92 30.00 370 0.30 0.20 29.30
PHI c apr 92 27.50 45 3.40 3.20 29.30
PHI c apr 92 30.00 512 1.80 1.80 29.30
PHI c apr 92 32.50 19 1.00 0.90 29.30
PHI c apr 92 35.00 20 0.50 0.50 29.30
PHI c jul 92 30.00 17 2.70 2.50 29.30
PHI c okt 93 30.00 91 6.00 5.90 29.30
PHI c okt 94 45.00 357 2.00 2.10 29.30
PHI c Okt 95 20.00 27 12.50 12.40 29.30
PHI p jan 92 30.00 297 0.70 0.80 29.30
PHI p apr 92 27.50 125 0.70 0.80 29.30
PHI p apr 92 30.00 44 1.70 1.70 29.30
PHI p jul 92 27.50 20 1.10 1.20 29.30
PHI p okt 93 30.00 107 3.40 3.30 29.30
PHI p okt 96 35.00 40 7.00 6.90 29.30
UNI c jan 92 155.00 50 25.50 a 23.00 178.90
UNI c jan 92 160.00 19 20.00 19.50 178.90
UNI c jan 92 170.00 142 9.80 9.50 178.90
UNI c jan 92 1 75.00 64 5.00 4.50 178.90
UNI c apr 92 160.00 39 23.00 a 22.00 178.90
UNI c apr 92 170.00 46 13.70 13.00 178.90
UNI c apr 92 175.00 94 10.20 9.80 178.90
UNI c apr 92 180.00 37 7.50 6.90 178.90
UNI c apr 92 185.00 182 4.60 4.20 178.90
UNI c apr 92 190.00 96 2.50 b 2.30 178.90
UNI c jul 92 175.00 17 11.50 10.50 178.90
UNI c jul 92 180.00 23 8.10 8.20 178.90
UNI c okt 92 140.00 21 43.00 43.00 178.90
UNI c okt 93 120.00 277 63.50 a 62.00 178.90
UNI c Okt 96 160.00 22 43.00 42.50 178.90
UNI p jan 92 180.00 65 2.20 1.80 178.90
UNI p apr 92 170.00 32 1.60 1.60 178.90
UNI p apr 92 180.00 54 4.90 5.10 178.90
UNI p apr 92 185.00 110 7.30 b 8.00 1 78.90
VNU c mei 92 80.00 26 2.80 3.70 b 81.40
VNU p feb 92 75.00 100 o.Boa 0.40 81.40
VOC c apr 92 45.00 53 0.80 O.JO 41.10
VOC p jan 92 42.50 30 2.30 a 1.50 41.10
WES c jan 92 80.00 70 2.50 a 3.00 83.00
WES C apr 92 80.00 19 4.50 5.00 83.00
WES p jul 92 80.00 78 2.20 2.20 83.00
NLF c aug 92 103.00 100 1.45 a 1.45 103.18
NLF c aug 92 1 04.00 50 0.85 1.00 103.18
DGX c jan 92 175.00 35 2.50 2.80 177.33
DGX c jan 92 180.00 19 0.60 0.60 177.33
DGX c jan 92 185.00 35 0.15 a 0.10 177.33
DGX c feb 92 175.00 26 4.50 4.70 177.33
DGX c feb 92 180.00 17 2.50 2.60 b 177.33
DGX c feb 92 185.00 43 1.10 1.10 177.33
DGX c mit 92 175.00 38 5.75 5.80 177.33
DGX C mrt 92 180.00 41 3.60 3.70 177.33
DGX C jun 92 175.00 23 9.40 9.20 177.33
DGX c jun 92 180.00 19 6.30 6.20 b 177.33
DGX C jun 92 190.00 30 3.40 3.30 177.33
DGX c jun 92 215.00 40 0.40 0.50 177.33
DGX c sep 92 190.00 23 4.50 5.00 177.33
DGX p feb 92 175.00 46 2.20 2.00 177.33
GD p feb 92 360.00 50 6.00 a 7.00 355.30
EOE c jan 92 270.00 53 13.00 14.00 284.22
EOE C jan 92 275.00 27 8.30 9.00 b 284.22
EOE C jan 92 280.00 745 3.80 4.40 284.22
EOE c jan 92 285.00 315 1.10 1.30 284.22
EOE C feb 92 270.00 20 16.00 16.50 b 284.22
EOE C feb 92 275.00 36 11.50 12.00 b 284.22
EOE c feb 92 280.00 103 7.60 8.30 284.22
EOE c feb 92 285.00 63 4.70 5.00 b 284.22
EOE c feb 92 290.00 156 2.50 2.70 284.22
EOE c feb 92 295.00 74 1.30 1.30 284.22
EOE c apr 92 280.00 59 12.40 12.50 284.22
EOE c apr 92 300.00 19 3.20 3.30 284.22
EOE c jul 92 290.00 25 8.20 7.50 284.22
EOE c jul 92 300.00 31 5.00 5.00 284.22
EOE p jan 92 270.00 29 0.20 0.10 284.22
EOE p jan 92 275.00 519 0.30 0.30 284.22
EOE p jan 92 280.00 190 1.10 0.70 a 284.22
EOE p jan 92 285.00 309 3.20 2.40 284.22
EOE p feb 92 260.00 20 0.50 a 0.50 284.22
EOE p feb 92 265.00 20 o.Boa 0.60 284.22

ASAS-FONDSEN
vk Ik

afp gr. AS 1.22 —

albert fg £ 0.77 0.74
all.-sign $ 45.50 44.80
am expr. $ 22.20 22.00
att $ 41.00 40.90
ameritech $ 64.80 64.30
amprovc. $ 100.00 L —

amprovi.S 190.00 L —

asarcc»® 20.30 20.20
att richf $ 102.60 101.80
austr eons 0.24 —

bat ind. £ 6.25 6.15
bce C$ 48.80 —

bell atl. $ 47.10 46.70
bells. S 51.30 50.50
bet £ 2.UX -

bethst.S 13.30 13.20
boeing $ 48.50 48.40
cdl hot HK$ 0.60 —

centocorS 58.20 57.20
chevrons 68.20 —

*

Chrysler $ 13.00 13.00
citicorp $ 10.50 10.50
coastal c $ 23.20 24.00
colgate $ 50.00 50.00
commedisS 38.50 38.50
comptask 8.70 8.60
contrdatS 10.30 9.80
daehan $ 9.50 —

daiei ine — —

dai-ich Yen 2410.00 X — .

daiwasyen 1110.00 —

dow chem $ 54.00 54.70
du pont $ 46.00 —

ea kodakS 48.30 48.10
euro sp I $ 5.80 6.00
euroact Zfr 10.00 ONG
exxon $ 58.00 58.00
firstmexS 21.50 —X
first p HK$ 0.90 —

fluor $ 44.50 —

ford mots 30.60 30.40
fosterbg 1.50 X —

gaia hedge $ 262.60 —

gen elect $ 74.00 74.50
gen motorS 32.00 32.10
gilletteS 53.50 53.50
goodyear S 54 00 55.00
grace & c S 39 00 -

honeywell $ 70.50 70.50
icnpharmS 21.80 —

ibms 91.00 90.50
indcapfS 5.80 —

intdavS 103.00 —

int paper S 71.00 —

int tel t $ ' 57.00 56.20
Is himal $ 7.50 7.50
japindYen 8100.00 —

japan s Yen 6500.00 —

kleinwort £ *5255.00 —

korea pac $ 9.00 —

littonS 89.101 89.10L
lockheed S 42.50 43.00
lone star$ 3.60 3.60
ItvS 1.00 ONG
malaya cp $ 5.80 —

marubenYen 535.00 513.00
minnesota $ 94.50 94.80
mitsubYen 500.00 X -

mitsui Yen 500.00 X —

mobilS 64.50 64.50
morgan $ 67.50 67.00necs 1180.00 1110.00
news caym.c.p. 900.00 900.00
newscpAS 14.90 14.90
nomura Yen 1590.00 1540.00
norskh N.kr 137.00 —

nynexs 81.10 79.80
occidentS 18.20 18.10
pac teles $ 43.30 42.70
p&o £ 4.00 -

pepsico S 34.80 34.00
perkin fd £ 1.47 1.45
phil morr S 80.40 80.40
phill pet S 22.70 22.70
polaroid S 26.10 25.60
prospect S 3.90 —

quakerS 72.80 X -

ricoh Yen 640.00 X —

sanyo electr. 510.00 —

st gob Flrs 450.00 450.00
sara lee $ 54.50 —

schlumb. $ 59.20 59.80
scottisti 4.10 —

sears r S 37.50 39.30
sekisui Yen 1400.00 X —

sonycYen 4000.00 X -

southwbS 64.00 63.10
tandy $ 27.60 28.00
tdk Yen 3500.00 X -

texacoS 57.50 57.50
tex instr S 32.70 32.60
tip europ E ' 0.55 0.55
toshibaYen 612.00 613.00
un carbid $ 23.00 —

unidan D.kr 216.00 222.00
unisys cpS 4.70 4.90
usxmarath 22.20 21.80
wamerS 76.50 —

westingh. S 18.80 18.80
woolworth $ 31.50 30.60
xerox $ 68.00 68.00
alcatel ff 500.00 —

makitael. 1900.00 —

BELEGGINGSINSTEL
aaoaandf 77.50 77.50
aab am fd 67.00 67.30
aabeurfd 71.30 71.70
aab f-e fd 53.20 52.80
aab net fd 80.50 , 80.10
abn-amroli 160.80 160.90
abnamrobl.gr 173.40 173.60
abn bel ned 58.50 58.50
aegon aandf 32.80 33.00
albefo 51.10 51.20
aldollarS 26.80 26.80
alg.fondsb 226.00 226.00
alliancefd 10.50 10.50
amba 11.00 11.00
amronafd 65.00 65.10
amvabel 78.80 79.30
asiapgfS 29.20 28.80
asianself 51.50 51.50
asian tiger 59.70 59.30
aus-hun $ 4.50 —

bemco 55.00 55.00
bqtrer bel $ 3.35 3.30
caninvfc 5.00 E —
cap intern. 90.00 —

cfnobldf 108.20 108.40
clnoblwf 112.30 112.30
colongrc 23.40 23.40
d.lloyd inv 28.00 28.00
dp am fd $ 37.00 36.50
dp en res $ 39.00 -

egf invest 122.50 122.50
emf rente c 66.30 66.40
enhobel 189.00 189.50
enhobel prl 10.00 10.00
enhobel pr2 10.00 10.00
environment 49.80 50.30
eoe index 299 00 300.00
eurgrfd 47.00 47.00
eur.ass.tr. 5.90 5.90eurmongr 102.90 10310
eurmoninc 103.00 103.10
far east sel.f. 54.50 54.50
fid trend c 65.00 -

fondak 60.00 —

fondis 62.00 —

fondra 94,00 _

gimglobfd 51.70 51 70
goyafund 44.00 44 60
groeigarant 1.58 153holl euro 46.20 4600holl fund 70.00 70 00holl obl.fd 121.50 12150Wpacfd 101.00 X 99.00nolselfds 81.10 8130india mag f 19.50 _

ids mutual 17.50 —

innovest 81.50 81.00
intereff 500 31.50 30.70
intereff wr 106.00+ 103.50
interbonds 500.00 X 502.00
investa 68.60 68.20
jadefonds 145.50 148.00
japan fd c 18.20 18.20
leveraged S 475.00 472.00
meesobdvf 116.00 116.50
mk int vent 9.50 9.50
mondibel 74.90 75.10
nat res 1/5 225.00 225.00
nat res 1 1130.00 1130.00
newasiafd 6.00 —

nomura wr fd 0.90 0.85
nmb dutch f 43.20 43.00
nmb geld fd 53.92 53.94
nmbglobf 45.80 45.90
nmbobl.f. 35.60 35.70
nmbrentegr 116.40 116.50
nmbsp.div.fs 100.98 101.05
nmbvg 37.60 37.80
oamf 11.70 11.55
Obam 244.00 244.50
orangefund 20.00 20.10
pacific dim 82.70 82.70
ppsfd 31.00 31.00
pierson rgf 111.80 111.90
postbbelfd 56.10 56.20
postb vemig 53.40 53.40
rentalent 147.80 148.10
rentotaal 35.10 35.10
rg amenca 102.00 102.60
rg divirent 48.60 48 70
rg europe 94.00 94.30
rg flor. fd 112.80 112.90
rg pacific 93.00 92.30
fg blauw 51.10 51.00
rg geel 47.90 47.80
rg groen 54.20 54.20
rodinprS 95.00 95.00
rolinco pr 72.20 72.20
schroders ipf 29.30 29.50
sci tech 14.00 14.00
technolfc 19.00 19.20
tokyo seb S 162.00 161.00
tokyo pac $ 220.00 215.00
tr europe f 78.00 78.10
transpac 310.00 304.00
uni-invest. 16.00 15.00
unico 76.20 76 50
umfondss 30.50 30.50
univ. f. 1 110.00 F -

univ. f. 10 95.00 L -

vwi 65.20 65.20
vastned 109.00 109.00vlb 59.60 59.60

vsbmixfd 51.00 51.30
vsb rente I 108.30 108.40
wboint 68.10 68.50
wereldhave 116.50 116.00
yen value f 82.10 80.80
zom flor.fd. 45.80 —

Tokyo
TOKYO — De aandelenkoer-

sen op de effectenbeurs van To-
kyo zijn op de eerste beursdag
van de week fors onderuit ge-
gaan. De Nikkei-index van de 225
fondsen zakte met 658,04 punten
tot 21.696,86 punten. De daling
bedroeg 3,1 procent. Afgelopen
vrijdag zakten de koersen nog
sterker. De beursindex ging toen
met ruim 731 punten naar bene-
den.

In een dunnel handel - er wer-
den slechts 180 miljoen aandelen
omgezet - waren het vooral verko-
pen op grond van de termijnno-
teringen van de aandelen die zor-
gen voor de daling. Ook ontdeden
enkele grote beleggers zich van
hun stukken uit teleurstelling
over het uitblijven van een flinke
koersstijging.

Stekelenburg
opent centrum
FNV in Groningen
Van onze redactie economie

GRONINGEN — Voorzitter J.
Stekelenburg van de FNV opent
vrijdag in Groningen een Advies
en Informatiecentrum van de
FNV in Groningen. Het centrum
is gevestigd aan het Damsterdiep
69.

Het gaat om een voor Gronin-
gen en omgeving nieuwe vorm
van dienstverlening voor leden
van bij de FNV aangesloten bon-
den. Ook niet-vakbondsleden
kunnen er terecht. Het vakbonds-
centrum gaat fungeren als alge-
meen servicepunt voor de Gronin-
ger FNV-bonden. Soortgelijke
centra elders in het land oogsten
veel succes.

Het centrum is in de eerste
plaats een vraagbaak, waar ka-
derleden antwoord geven over
uiteenlopende zaken als arbeid
en sociale zekerheid, belastingza-
ken en woon-en huurkwesties.
Verder geeft het centrum hulp en
bijstand aan leden die problemen
hebben met bijvoorbeeld het in-
vullen van formulieren. Tenslotte
wil het centrum een meldpunt
zijn van problemen, die dan wor-
den doorgegeven aan de afzonder-
lijke bonden of aan gespeciali-
seerde diensten.

Economisch kort
■ De regering van Oezbekistan
heeft besloten vandaag de prijzen
vrij te geven. Oezbekistan is het
zevende lid van het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten (GOS)
dat de prijzen overlaat aan de
krachten op de vrije markt. Al-
leen de prijzen van basisvoedsel
zoals melk en eieren worden nog
door de overheid vastgesteld.

EUROBONDS IN %

aab 10Vj 87p92 99.30 -

aab 9% 89p94 107.50 107.50
aab 5% 86p94 93.508 93.508
abn 3% 86p96 88.15 88.05
arm 3% 86p96 87.60 87.60
aab9'/<9lpol 104.50 104.50
aab 9Vi 91p01 104.50 104.60
abn au 14% 111.75 111.75
aegon 8% 91 101.70 101.70
aegon 0 90p00 44.30 44.30
akzo 6 88p96 89.70 89.70
am»1186p93 99.20 —

amv 10%85p92 104.00 1 04.00
ams 7% 89p99 93.50 93.50
ams6'/'BBp9B 88.20 88.20
bmh 991 pOl 102.30 102.30
bg 7% 89p99 92.30 92.30
bt-ant 9V4 91 101.30 101.15
dsm 9 92p99 101.10 101.10
ebn 8% 91p98 102.35 102.35
eib 9% 85p95 101.90 101.90
eib 8 89p96 96.50 96.50
eib 7Ve 89p99 93.70 93.70
eib 6'/< 88p98 89.60 90.00
gen 9Vfe 88p93 106.00 106.00
iadb 9'/i 90p00 104.60 104.70
ladb 87/» 91 p9B 102.50 102.80
ibrd 8% 90p97 101.90 101.90
ibrd 6% 88p98 90.30 90.90
ibrd T/t 89p99 94.40 94.40
nib 13H 85p92 104.80 104.80
nib 991 p96 101.50 101.50
nib 9 92p96 101.05 101.05
nib 7% 89p96 95.308 95.30
nib 688p93 95.00 95.00
nib s*< 88p93 96.25 96.25
nnush. 10% 105.50 105.50
ngu 9Vi 89p94 100.50 100.50
ngu Th86p93 96.25 96.25
ngu Th 86p96 93.00 93.00
mboB% 91-06 101.80 101.80
CONVERT. OBL. IN %

ad 6'/< 88-98 87.40 87 00
alag 5V< 99 98.50 98.50
air B'/< 85-00 97.00 L 96 00
buhrfM 93a 160.00
enraf 5 86-01 82.50 82.50
fokker 4% 99a 80.50 80.70
fr.maas 6'/ ? 99 98.90 99.20

grolsch 5% 91 109.50 109.70
hag 6'/4 88-95 118.00 119.20
hes 7 88p95 8.80 12.50
hss 8 88-98 95.00 L -

hoog 6 85-95 96.00 96.20
hoop 5 87-97 85.70 85.70
ind m 5% 99 70.20 70.20
knp 7 85-95 a 335.00 -

medi 6 96a 38.008 ONG
nkf 6'/« 88-99 a 109.00 109.00L
nutr 4% 99 166.50 166.50
nijv 6'/! 85-00 140.00 140.00
oce6'/498a 139.00 139.00
rolinco 6% 67 80.20 —

sam 5% 96a 91.50 92.50
schut 7 98 98.60 98.60
shv 1481-93 a 102.00 102.00
sphinx 5% 98 113.50 113.70
tip TA 90-00 82.10
udg6 86-36 a 72.70 72.70
verto 6'/; 97 83.00 83.00
v st B'/j 93a 97.50 97.50
w inv 7% 96 76.00 L 76.001

BNG-LEN. IN %

bg 11% 82-07 103.20 103.10
bg 10% 82-07 103.20 103.30
bg 9'/? 82-07 102.80 102.80
bg 9 83-08 102.30 102.30
bg 8% 79-04 100.50 100.50
bg B'/2 841-09 99.20 99 20
bg 7'/ 2 83-08 93.50 93.50
bg 7% 89-01 92.50 92.80
bg Tk 72-97 95.70 95 70
bg 7 69-94 96.30 96.60
bg 6% 67-92 99.70 99.70
bg 6% 88p98 91.10 91.10
bg 6% 86-11 85.80 86.30
bg 6% 671-92 99.10 99.10
bg 6% 86-11 86.30 86.00
bg 6% 88p98 90.00 90.00
bg 4'/ 2 62-92 98.00 98.00
bg 4'/< 521-92 97.00 97.00
bg 091 pO3 40.40 40.45

STAATSLEN. IN %
Nl 10 82-92 100.30 100.30
nl 9 79-94 100.00 100.00
nl 9 90-00 103.18 103.18
nl 8% 84-94 99.42 99.42
nl 8% 90lp00 101.85 101.88
n18%91p01 102.29 102.36
nl 8% 92p07 103.82 104.02
nl 6'h 83-94 99.10 ' 99.05
nl S'h 87-95 99.20 99.20
nl BVè9lllpol 100.66 100.63
nl B'/f911p06 101.65 101.74
nl 8% 77-92 99.80 99.80
nl B'/< 83-93 99.05 99.05
nl B'/< 90p00 98.85 99.00
nl 8 83-93 98.95 98.95
nl 8 85-95 98.40 98.40
nl 7% 77-97 96.80 96.80
nl 7V. 77-92 98.95 98 95
nl 7V< 85-00 96.80 96.80
nl Th 78-93 98.90 98.95
nl Th 84-00 96.10 96 10
nl Th 85-95 97.75 97.75
nl TA 89p99 93.43 93.43
nl 7 85-96 95.75 95.80
nl 7 891p99 92.40 92.40
nl 6% 78-98 93.80 *

93 80
nl 6% 861-96 95.95 96 00
nl 6% 88p98 91.62 91 62
nl 681-93 98.25 98 25
nl 86-96 93.15 93.15
nl 6Vfe 87p94 94.50 94 50
nl 6Vï 88p98 90.67 90 75
nl Wh 89p99 90.15 90 15

Nl 6% 87p97 90.86 90.95
nl 6'/« 86p96 91.75 91.75
nl 6'/« 88p94 95.30 95.33
nl 6% 88-98 91.80 91.70
nl 6 67-92 98.70 98.70
nl 6 88p94 93.95 93.95
nl 6 88-96 91.23 91.28

OBL.BEDR. IN %

aab Wh 90p95 111.508 112.00
aab 9% 79-94 101.90 101.90
aab Th 90/05 95.50 95.50
aab T/t 86-96 9A30 96.30
aab 7 89-04 ' 88.60 88.60
aab 6'h 88p98 89.30 89.30
bmh 9 90p97 101.80 101.80
bmh 8% 90p00 101.30 101.30
bmh 6V< 89p94 95.30 95.30
ceeti 1171 112.20 -

dn Wh 90p93 98.70 98.80
fok 7% 89p-94 95.50 95.50
int.ned 91p01 108.30 108.50
nibo Th 89p99 93 308 -

nmb 9'/? 89p94 108.00 108.00
nmb-p 8 1/? 91 101.80 101.80
nmb 6V. 85-93 96.80 96.80
nmb 6'/? 86-06 89.30 89.30
ptt 7% 90p97 97.60 97.60
ptt TA 89p99 91.70 92,00
rab BVi 91p01 101.60 101.60
rabo 7% 89p96 97.30 97.30
rabo 7 89p93 97.25 97.25
schiph 6 66-96 93.50 93.50
vmf 7'/b 69-99 93.10 93 10
vsb 9 90p00 103.00 103.00
vsb 8% 90p98 101.15 10115
vsb B'j 90p94 99.65 , 99 65

Handel en markten
LEEUWARDEN (Veemarkt).

Prijzen slachtrunderen per kg ge-
slacht gewicht zonder nier en slotvet,
inklusief BTW (Volgens PW): Aan-
voer slachtrunderen 1706, waarvan
mannelijk 165. Mannelijk super
7,50-8,45, extra kwal. 6,95-7,50, le
kwal. 6,60-6,95. Handel rustig en
prijzen gelijk. Mannelijk 2e kwal.
6,25-6,60, 3e kwal. 5,60-6,20. Handel
rustig en prijzen gelijk. Vrouwelijk
super 8,60-9,50, extra kwal.
7,00-8,60, le kwal. 5,60-6,90. Handel
rustig en prijzen aiets lager. Vrouwe-
lijk 2e kwal. 4,80-5,60 en 3e kwal.
4,50-4,80. Worstkwal. 3,80-4,50. Han-
del rustig en prijzen lager. Gebruiks-
runderen per stuk inklusief BTW:
Aanvoer 366 stuks, waarvan 65 gras-
kalveren. Melk- en kalfkoeien le
soort 1825-2225, 2e soort 1500-1825.
Handel redelijk en prijzen prijshou-
dend. Melkvaarzen le soort
1575-1775, 2e soort 1250-1575. Han-
del redelijk en prijzen prijshoudend.
Kalfvaarzen le soort 1650-2050, 2e
soort 1250-1650. Handel redelijk en
prijzen prijshoudend. Guste koeien le
soort 1050-1350, 2e soort 800-1050.
Hande! redelijk en prijzen prijshou-
dend. Enterstieren 1150-1375. Han-
del rustig en prijzen iets lager. Pin-
ken 740-1090. Handel rustig en prij-
zen gelijk. Graskalveren 390-740.
Handel rustig en prijzen gelijk. Nuch-
tere kalveren voor de mesterij, inklu-
sief BTW: Aanvoer zwartbont 1022.
Stierkalveren extra kwal. 260-310, le
kwal. 165-260 en 2e kwal. 40-140.
Handel slecht en prijzen lager. Vaars-
kalveren extra kwal. 100-140, le
kwal. 25-100. Handel slecht en prij-
aen lager. Vleesrassen le kwal.
400-500 en 2e kwal. 190-400. Handel*
slecht en prijzen lager. Slachtschapen
en lammeren per kg. geslacht gewicht
inklusief BTW: Aanvoer 3083, waar-
van lammeren 58. Slachtschapen
3,65-5,30. Handel goed en prijzen
gelijk. Ooien tot 20 kg 7,70-8,80.
Handel rustig en prijzen iets lager.
Ooienboven 20 kg 6,25-7,00. Handel
rustig en prijzen gelijk. Rammen tot
22 kg 7,95-9,050. Rammen 22-25 kg
7,95-9,05. Handel rustig en prijzen
iets lager. Rammen boven 25 kg
7,00-8,00. Handel rustig en prijen iets
lager. Slachtschapen en lammeren
per stuk inklusief BTW: Slachtscha-
pen 95-180. Ooien tot 20 kg 130-160.
Ooien boven 20 kg 135-155. Rammen
tot 22 kg 165-185. Rammen 22-25 kg
170-200. Rammen boven 25 kg
170-215. Gebruiksschapen en lamme-

ren per stuk, inklusief BTW: Aanvoer
162 stuks. Fokschapen 140-190. Han-
del rustig en prijzen iets lager. Wei-
delammeren 105-1556 Handel rustig
en prijzen iets lager. Aanvoer geiten
en bokken 53. Prijs per stuk 20-70.
Handel aredelijk en prijzen iets lager.
Aanvoer paarden en pony's: 5. De
totale aanvoer bedroeg 6397 dieren.

GRONINGEN (Veiling). Not.
10-l-'92. Andijvie I 260-305, boeren-
kool I 35-53, gele kool II 21-41, kool-
rapen I 14-16, prei AI 120-124, AII
61-118, 811 43-81, alles p. kg; sla
19/20 I 65, 17/18 I 40-51, 15/16 T
18-24, alles p. st.; spruiten AI 98-10(i,
AII 74-88, BI 110-113, 811 104, CII
55, DII 36-55, winterpeen CD 16-"38,
witlof 9/15 I 145-165, 9/15 II 115-130,
14/20 I 130, 14/20 II 125, onregelm. II
95-110, witte kool II 7-17, alles p. kg.

LEEUWARDEN (Zuivelbbeurs).
Commissienoteringen in gulden per
kg: Edammer kaas, Goudse kaas en
overige 40+ 6,50. De handel was
goed.

CBS koersindex alg. 10 jan. 194,60
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—
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- • rendement op staatslening
* periode van 20 dagen



Zoveel mensen hadden we niet verwacht op onze verjaardag. En omdat we graag iedereen
Jardinet wortelen

groente-,
bakje 150 gram 4-4* _ m pak 3 stuks tomaten-of "7 C"

75 1—75
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