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Verdachte van
moord Jessica
ook vast voor
doodSalim(10)

doorHenk deKoning
HOORN, zaterdag

De 49-jarige vrachtwagen-
«auffeur Michel. S. uit As-
n wordt nu ook verdacht

~ai» de wurgmoord op het
'ejijarig Indiaanse jongetje

Thattil uit Duitsland.
r"chel S. zit al sinds 20 okto-er in voorlopige hechtenis in, e'band met de geruchtma-

e&de moord op de elfjarige
"essica Laven uit het Noord--o°Handse Blokker.
, "et stoffelijk overschot van

op 15 augustus 1990 uit
:^Jn woonplaats Neustadt aner Weinstrasse bij Mann-

ei,fl ontvoerde jongetje*erd de dag erna door auto-
mobilisten aangetroffen in de
°erm van de A6bij Lelystad.
k°t dusver ontbrak elk aan-. naar de dader
*} deze gruwelijke kinder-moord waarbij het slachtof-
,ertje ook seksueel werd mis-bruikt.

Persofficier E.W.M. Stok-man bevestigt dat S. nu ook
J?rdachte is in de zaak Salim
"attil. In verband met beide

goorden is gisteren officieele gevangenhouding van de
,erdachte Assenaar gelasta°or de Raadkamer van derec htbankin Alkmaar.

aSalimThattil(W)

a JessicaLaven (11)

Syrië
Dank zij de vasthoudendheid
van de Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse zaken,
James Baker, zal morgen in
de Spaanse hoofdstad wel
een eenmalig bilateraal ge-
sprek tussen de partners
worden gehouden, hoewel
Syrië gisteravond nog dwars
lag. Vandaag hopen de ver-
deelde Arabische delegaties
tot een gezamenlijk stand-
punt te komen.

Het gesprek morgen zal ech-
ter niet verder gaan dan pra-
ten over de plaats waar ver-
der zal worden onderhan-
deld. De Israëlische delega-
tie heeft al laten weten
maandagavond naar huis te
zullen gaan.

(Zieookpag.ll)

PUZZELSTAND ’ 220.300.-
Van onze puzzelredactie

AMSTERDAM, zaterdag
De opbrengst van puzzel

nr. 4was/62.800.
De totale standis ’ 220.300.-

Voor puzzel nr. 6, met als
hoofdprijs de cheque van

’ 10.000 bruto, dient uw oplos-
sing woensdag 6 november
a.s. in ons bezit te zijn.

Zie verderpagina TA 7

Top Madrid eindigt in verbittering
Vanonze speciale

verslaggevers
MADRID, zaterdag

De vredesconferentie voor
het Midden-Oosten in Mad-
rid is gisteren verdaagd in
een verbitterde sfeer en om-
geven door onzekerheid
over de vraag of Arabieren
en Israëli's het eens zullen
kunnen worden over de
plaats waar de voorgenomen
direkte onderhandelingen
tussen de deelnemende lan-
denzullen plaatsvinden.
Blijft een door alle partijen
aanvaard akkoord over de
plaats, waar deze cruciale
tweede fase van het vredes-
beraad zal moeten plaatsvin-
den, uit dan is hetniet uitge-
sloten dat de historische po-
ging om vrede in het Mid-
den-Oosten te brengen,
schipbreuk zal lijden.

" °e Syrische minister vanBuitenlandse Zaken, Fa-
rouq al-Shara, met de foto,
die de toch al ijzige sfeer op
de Madrileense vredescon-
ferentie gistermorgen tot
ver onder het nulpunt liet
dalen: de uit 1948 dateren-
de politiefoto van de toen
wegens anti-Brits terroris-
me gezochte Israëlische
premier, Jitzjak Sjamir.

Foto: Reuter

Schimmel in Nederlandse babyvoeding
Van onze correspondent

LEEUWARDEN, zaterdag
Het zuivelconcern Friesland Frico/Domo is

in Griekenland in opspraak gekomen door
het daar op de markt brengen van een
partij blikjes babyvoeding, waarin schim-
mel was opgetreden.

De zaak kwam'aan het licht doordat uit de
geopende blikjes een vreemde lucht op-
steeg. Het concern heeft hierop de hele

partij, ruim 37.000 blikjes uit de handel
genomen.

Uit onderzoek doorhet CentraalBureau voor
Schimmelculturen blijkt dat de blikjes wa-
ren aangetast door een onschuldige schim-
mel. Volgens hetFriese zuivelconcern is de
partij babyvoeding waarschijnlijk tijdens
hettransport besmet.

In totaal zijn maar zon 20 blikjes van de
aangetaste partij verkochten zijn er bij het
bedrijf geen meldingen van ziek geworden
baby'sbinnengekomen.

WAT IS D66 ZONDER
VAN
MIERLO?

pagina 17

WEEKEINDE
De mens

achter
de JAS

AFKEURING VAN DEN BROEK OVER UITSPRAAK DOODVONNIS

Minister roept
Iran op het matje

Van onze speciale verslaggevers
Josvan Noord

en Kees van Bemmelen

MADRID, zaterdag
Minister van Buitenlandse Zaken, Hans

van den Broek, wil dit weekeinde nog de
Iraanse ambassadeur in Den Haag zijn
grote afkeuring kenbaar maken over het
officiële doodvonnis dat Iran woensdag
heeft uitgesproken over de deelnemers aande vredesconferentie in Madrid.

De minister zei gister-
middag in Madrid dat hij
zeer verbolgen is over de
uitlatingen van de geeste-
lijk leiders in Iran, ayatol-
lah Khamenei en oud-mi-
nister Montaskemi.

„Dit zijn bedenkelijke uit-
spraken op een moment dat
in de relaties tussen Iran en
de westerse wereld sprake is
van toenadering. Het proces
van normalisering wordt
door dit soort destabiliseren-
de opmerkingen teniet ge-
daan", aldus de minister.
„Nee", dat doet de relaties
met Iran geen goed. Ook in
Nederland werken we aan
herstel van de relaties met
Iran. Dit is niet bemoedi-
gend."

" Van den Broek

Hulp
De minister stond onze

krant in Madrid te woord,
kort nadat hij als EG-voorzit-
ter alle delegaties op de Ma-
drileense vredesconferentie
de Europese hulp had aange-
boden om het vredesproces
tot een succesvol einde te
brengen. „Wij zijn niet voor
of tegen welke partij dan

ook", aldus de minister. „Wij
zijn voor vrede, veiligheid en
recht, voor iedereen, zonder
uitzondering."

MICKSLIPPEN IN 3D
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Akkoord kabinet
over euthanasie

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, zaterdag

Het kabinet heeft in grote lijnen overeenstemming bereiktover de aanpak van het euthanasie-vraagstuk.
De meest betrokken be-

windslieden, minister Hirsch
Ballin van JustitiecA staatsse-
cretaris Simons van Volksge-
zondheid, zullen de komende
dagen nog enkele details uit-
werken alvorens er volgende
week een brief naar het parle-
ment wodt gestuurd.

Euthanasie, het beëindigen
van het leven door een arts op
verzoek van een patiënt, blijft
in beginsel strafbaar. Wat dat
betreft blijft de huidige prak-
tijk bestendigd.

Daarnaast komen er zorg-
vuldigheidsvereisten waar-
aan moet worden voldaan wil
een arts met enig succes be-
roep kunnen doen op over-
macht in geval hij heeft be-
sloten te voldoen aan het ver-
zopek van een patiënt om
euthanasie. In geval van be-
wezen overmacht, wordt de
arts nietvervolgd.

Schurft op de
Rotterdamse

Dansacademie
ROTTERDAM, zaterdag

De leerlingen en leraren
van deRotterdamse Dansaca-
demie hebben zich massaal
ingesmeerd met anti-schurft-
zalf. In totaal heeft de GGD
driehonderd tubes zalf uitge-
deeld.

Het uitdelen van de tubes
anti-schurftzalf vond plaats
nadat deGGD bij drie leerlin-
gen schurft had geconsta-
teerd. Schurft is een besmet-
telijke huidziekte, die overi-
gens niets met hygiëne te ma-
ken heeft.

Naast demedeleerlingen en
docenten, zijn ook de huisge-
noten van de besmette leer-
lingen met de zalf behandeld.
Het gebouw van de Dansaca-
demie wordt dit weekeinde
gelucht.

Zie verder pag. 2 kol. 1
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Als hoofdsponsor van Jumping Amsterdam
trekt Volvo voor een belangrijk deel de kar om
dit evenement extra aantrekkelijk te maken.

U bent welkom om te zien hoe Volvo ook
hier garant staat voor rij-
plezier op hoog niveau! Geniet het vertrouwen.

3 NOVGMBGR A.S.
VOLVO DAG BIJ JUMPING AMSTERDAM.

I Start your career
I where Europe begins.

I Look at page 15



De rechter-commissaris
kan in totaal drie keer een
periode van 30 dagen gevan-
genhouding opleggen. Vol-
gens het strairecht is dit
geoorloofd mitstegen een ver-
dachte zeer ernstige verden-
king van schuldis gerezen.

Michel S. heeft een uitge-
breid strafblad wegens mis-
bruik van kinderen. In ver-
band ' hiermee veroordeeld
zat hij van 1982 tot 1987 vast
in de Van Mesdagkliniek in
Groningen, de gesloten rijks-
inrichting voor oppsychische
gronden gestrafte ernstige
delinquenten (tbs).

In 1985 keerde S. na een
proefverlof niet terug naar de
kliniek. „Meteen daarna wer-
den kinderen in de omgeving
seksueel misbruikt. Hoewel
S, hiervan welwerd verdacht,
kon het bewijs nooit worden
geleverd", verklaart directeur
S. Leeuwestein van de Van
Mesdagkliniek in Groningen.

S. werd op last van de
rechtbank na vijf jaar van
verdere behandeling en de-
tentie ontslagen. „Omdat", zo
oordeelde de rechtbank „de
sociale omstandigheden op
dat momentvoor hem gunstig
waren." De rechtbank doelde
in dit verband op de relatie
van S. met een vriendin. Vol-
gens het openbaar ministerie
(OM) was het daardoor „ver-
antwoord hem te latengaan".

De medische staf van de
Van Mesdagkliniek was het
met die beslissing bepaald
niets eens. Directeur Leeuwe-
stein: „In een geneeskundige
verklaring wezen wij de
rechtbank op het zeer reële
gevaar dat S. weldra in zijn
oude fout zou kunnen verval-
len. S. bleef een zeer agressie-
ve seksuele delinquent. De
rechtbank koos niettemin
voor zijn vrijlating", meldt
VanLeeuwestein.

Van den Broek zei later dat
het hem in de wandelgangen
van het Palacio Real en ook in
de conferentiezaal zelf was
opgevallen dat'er informeel
toch veel contact was tussen
de Arabieren en de Israëli's.
„Ik zag zo ünks en rechts toch
veel onderonsjes, er werd on-
derling heel druk gepraat en
hetging ook niet zo star als de
buitenstaander op het eerste

gezicht allicht zou denken.
Maar er was natuurlijk ook
een zekere onwennigheid...
Alleen al het feit dat men een
middagje zo samen opgesloten
zat in één zaal", aldus Van
den Broek, die wel toegafi
gisterochtend toch ook duide-
lijk spanning te hebben ge-
voeld door de kritische en
harde toon van de diverse
delegatieleiders. „Aan de an-

dere kant was ik ook niet echt
verbaasd door de scherpe te-
genstellingen op de openings-
dagen", aldus Van den
Broek".

Geen moment heeft Van
den Broek gedacht dat één
van de partijen van de confe-
rentietafel zou weglopen.
Ook nu acht hij dat uitgeslo-
ten. „De kwestie is nu niet
meer of partijen van de on-
derhandelingstafel weglo-
pen. We moeten nu eerst nog
ergens een onderhandelings-
tafel neerzetten."

De Nederlandse minister
zei wel dat de kwestie van de
plaats van samenkomst 'be-
trekkelijk hard' wordt ge-
speeld. „Er is nog geen oplos-
sing."

Nu de plaats en het tijdstip
van het vervolgoverleg een
belangrijk punt van onenig-
heid blijken, heeft Van den
Broek gisteren opnieuw Den
Haag aangeboden en als EG--
voorzitter ook de Europese
hoofdstad Brussel.

Wurging
Tussen de moord op Jessica

Laven en die op het jongetje
Salim Thattil bestaan opmer-
kelijke overeenkomsten. Bei-
de kinderen werden door
wurging om het leven ge-
bracht waarna hun stoffelijk
overschot langs een snelweg
werd achtergelaten.

Ook de relatie met Duits-
land past in hetzelfde scena-
rio. Zo werd Jessica op zater-
dag 27 juli jl. vlak voor haar
verdwijning uit het zwembad
De Wijzend in Zwaag (gem.
Hoorn) door getuigen gezien
terwijl zij in een groene Mer-
cedes met Duits kenteken
stapte. Ook werd haar stoffe-
lijk overschot aangetroffen
langs een snelweg in de buurt
van Beerta, op nauwelijks
twee kilometer afstand van de
Duitse grens. Salim Thattil
vond zijn gruwelijk eind on-
derweg van Duitsland naar
ons land hetgeen er volgens
de naspeuringen op zou kun-
nen duiden dat de dader ie-
mand is die pendelt tussen
ons land en de Bondsrepu-
bliek.

De vergrijpen van S. met
kinderen en het gegeven dat
de verdachte van beroep in-
ternationaal vrachtwagen-
chauffeur is, heeft gewicht in
de schaal gelegd bij het be-
sluit hem voorlopig met weer
te laten gaan. Bovendien
komt zijn signalement vrij
nauwkeurig overeen met de
compositietekening die de re-
cherche van de mogelijke da-
der van de moord op Jessica
Laven heeft verspreid aan de
hand van diverse getuigen-
verklaringen.

Het Hoornse recherche-
team dat zich nu al maanden-
lang met het oplossen van de
moord op Jessicabezighoudt,
is uiterst karig met het ver-
strekken van bijzonderheden.
Deze moeten dan ook komen
van politiemensen die zijde-
lings met het onderzoek te
maken hebben of er direct bij
betrokken waren en voorbij-

gangers — onder wie een toe-
vallig langskomende Groning-
se huisarts — op het moment
dat Jessica langs de snelweg
werd gevonden.

Zij verklaren dat het stoffe-
lijk overschot van het meisje
danig was verminkt. Gezien
de plaats waar zij door lifters
werd aangetroffen, namelijk
op ruime afstand van het
voorbij razende verkeer, is
dit zonder twijfel het werk
van haar geesteszieke ont-
voerder en moordenaar. Jes-
sica moet uiteindelijk zijn ge-
wurgd met een touw dat vol-
gens de bewuste arts op het
stoffelijk overschot werd aan-
getroffen.

Volgens de arts droeg het
vermoorde meisje nog haar
badkleding onder haar nor-
malekleding. Dat zou hetbe-
langrijke gegeven opleveren
dat Jessica, direct nadat het
zwembad rond kwart voor
vijf sloot, naar buiten is geko-
men waarna ze ook direct
moet zijn verdwenen. Im-
mers haar fiets werd later af-
gesloten in de bewaarplaats
van het zwembadteruggevon-
den.

Het onderzoek van het re-
chercheteam gaat sinds kort
ook in de richting van een
reeks mysterieuze brieven
die een anonieme schrijver
rondstuurt, onder andere
naar een vertrouwensarts in
Oude Pekela. In die brieven
zouden — aldus de echtgeno-
te van de arts — bijzonderhe-
den staan hoe de moord op
Jessica plaatsvond compleet
met gedetailleerde routebe-
schrijvingen hoe de dader
reed.

„Die brieven zullen wij de
komende dagen dan ook met
bijzondere interesse bekij-
ken", aldus recherchechef H.
Weeda van gemeentepolitie
Hoorn.

Man raakt ’ 46.500 kwijt
Van onze correspondent

NIJMEGEN, zaterdag
Een incasseerder van een

bedrijf uit Apeldoorn is giste-
ren in Nijmegen een porte-
feuille met / 46.500 kwijtge-
raakt.

Het kapitaal was van zijn
werkgever. De man had geen
idee of hij slachtoffer was van
een zakkenroller of de porte-
feuille had verloren.

Sabbath
Van den Broek merkte op

dat Israëls premier Sjamir
„wel ruimschoots op tijd weg
ging om voor de sabbat thuis
te zijn. Ik betreur dat het
nodig was dat hij eerder weg
ging. Het was toch beter ge-
weest als hij er tot het eindbij
had kunnen blijven. Ik weet
dat devergaderingalleen van-
wege Sjamir al zo vroeg was
begonnen, om kwart voor
acht. Dat is natuurlijk géén
tijd..."

„We zijn met zn allen nu
zo gefixeerd op alles wat hier
gezegd en gedaan wordt dat
de kleinste ongerechtigheid
een grote hobbel lijkt voor 't
vredesproces. Ik denk dat de
kwestie van de locatie van
het vervolgoverleg op geen
enkele manier een obstakel
kan vormen om het proces
dat nu in gang is gezet te
stoppen. Ik geloof niet in het
vredesproces als men zon fu-
tiele kwestie niet kan oplos-
sen. De werkelijke risico's
liggen veel meer in de ernst
van de zaken die aan de orde
komen in de bilaterale onder-
handelingen, die nog moeten
beginnen. Het zal nog een
vrij langdurige geschiedenis
worden. Als er maar steeds
mijlpaaltjes worden gesla-
gen. Ik geloof dat 't goed
komt."

Zwartrijden
We hebben weer een nieu-

we beschermer van de crimi-
neel.Dat is hetPvdA-lid Kals-
beek! Zij vindt dat zwartrij-
ders diezich niet willen legiti-
meren, niet mogen worden
gefouilleerd door de politie.
Dat wil de minister van Justi-
tie wél. En mét hem iedere
weldenkende Nederlander.

Mevrouw Kalsbeek ziet
opeens „iedereen te pas en te
onpas worden gefouilleerd"!
Is dat mens opeens gekgewor-
den? Is een zwartrijder
opeens 'iedereen'? Is 'te pas'
opeens niet goed meer? Is 'te
onpas' opeens van toepassing
op een zwartrijder? De zwart-
rijders kunnen gerust blijven,
ze hebben uitstekende be-
schermers in de Tweede Ka-
mer. Het compromis van
'meenemen naar het bureau'
is uiteraard een lachertje,
daar komt in de praktijk van
alledag nietsvan terecht.

APELDOORN,
W.A.F.G.Kooistra

Filmagenda
AMERSFOORT

GRAND tel 618900 1 Terminator II 2
Robin Hood 3 Dances with wolves 4
Naked Gun 254 5 Out for justice 6
Another you 7 Intensive Care
ARNHEM

EURO CINEMA 514514 1 Naked Gun
2% 2 Terminator 2 3 Intensive Care 4
Robin Hood 5 Another You REM-
BRANDT THEATER tel 456045 Thel-
ma & Louise LUXE Dances with wolves
PALACE tel 421334 1 Dying Young 2
Spymaker
BREDA

CASINO THEATER tel 2170371 Thel-
ma & Louise 2 Dying Young 3 Robin
Hood 4 Point Break GRAND THEATRE
Terminator II MIGNON Another You
CINESOL tel 225351 1 The Naked Gun
Tkl Delicatessen 2 Wittand 3 Intensive
Care

DELFT
APOLLO THEATER tel 123251 1 Out
for justice 2 Another you DELFIA tel
123855 1 Dying Young 2 Dances with
wolves 3 Terminator 2 STUDIO D tel
123280Robin Hood

EINDHOVEN
EURO CINEMA 4337331 Terminator II
2 Naked Gun TA 3 Anothe you 4
Intensive Care 5 Robin Hood REM-
BRANDT tel 4490331 Thelma & Loui-
se 2 Point Break 3 Dying young 4 Out
for justice 5 Regarding Henry CINEMA
PARISIEN Dances with wolves

ENSCHEDE
ALHAMBRAteI 3125251 Terminator II
2 Intensive Care 3 Backdraft 4 Dying
Young 5 Stanno tutti bene LUMIERE
tel 319747 1 Thelma _ Louise 2 Robin
Hood 3 Another You

's-GRAVENHAGE
ASTA THEATER tel 3463500 1 Robin
Hood 2 Intensive care 3 Dying young
BABYLON tel 3471656 1 Prospero's
Books 2 Madame Bovary 3 Stanno Tutti
Bene CINEAC tel. 36306371 Terminator
2 2 Out for justice 3 The silence of the
lambs HAAGS FILMHUIS tel 3656030
1 La doublé vie de Veronique 2 Sta,
sterf, verrijs en Texasville 3 There's no
business like show business/The fabu-

lous Baker boys/ A star is bom/ Portre
des Lilas/ De witte waan/Peyton Plas
9&10/ The rat race/l clowns/Insignifi-
cance MÈTROPOLE tel 3456756 1
Thelma _ Louise 2 Regarding Henry 3
Spymaker 4 Not without my daughter 5
Dances with wolves ODEON tel
34624001 Another you 2The naked gun
Th 3 Terminator 24 Point Break

Wat anderen ervan denken POSTBUS 376, 1000 EB, AMSTERDAM

Oormerken is mensonterend
Ik zag op TV een kalfje

staan, het kijkt ons aan. Ver-
baasd zien wij aan beide oren
felgele rechthoekige merkte-
kens gehecht, die op flinke
afstand zichtbaar zijn. Recla-
me? Voor boter? Wel nee,
voor zijn stamboom zal het
diertje levenslang hiermee
opgezadeld zijn. Verder blijkt
ooknog dat het zeer pijnlijk is
ze te bevestigen met zelfs
kans op infectie. Hoe verzint
de mens het; behalvewreed is
het ook een bespotting van
onze koe en een grote ontsie-
ring. Is er geen betere oplos-
sing tot bescherming van de
stamboom, opdat de mens er
niet mee kan sjoemelen? Ons
prachtige stamboekvee wordt
op deze manier voor zijn le-
ven lelijk gemaakt; het is ge-
woon mensonterend! Geluk-
kig zijn er nog vele veehou-
ders die het met deze merkte-
kens niet eens zijn. Zij hou-
den tenminste van hun die-
ren.

LAREN.
E. Verbeek.

Finkensieper
Hoe bestaat het dat Finken-

sieper gratie kan aanvragen.
Bang om gepest te worden in
een Huis van Bewaring? Kan
hij zich niet voorstellen hoe
allemeisjes die doorhem ver-
pest zijn zich voelen? Zes jaar
is geen levenslang, wat zijn
meeste slachtoffers wel heb-
ben, o.a. mijn dochter, ook
een gewezen (pupil) patiënt
van hem. Zij heeft levenslang
in het Psychiatrisch Centrum
Venray.

NIJMEGEN,
H.L. Quakernaat-Vergeer

Voorbijblazen
Als vertegenwoordiger rij

ik veel en probeer ik mijn

rijstijl aan te passen aan de
verkeersregels. Ik word dan
ook regelmatig voorbij gebla-
zen door de duurdere mer-
ken, soms dat het lijkt alsof ik
met 120 km per uur stil sta!
Vooral in 't Gooi. Regelmatig
word ik gepasseerd door Fer-
rari's, Lamborgini's, Jaguars
enz. Bezitters van dit soort
auto's zie ik nog niet met 120
km per uur tussen de modale
middenklassers meerijden en
in beslag nemen al helemaal
niet. Waarvan acte, mevr.
May-Weggen

DRONTEN,
K.van Dalen

GRONINGEN
CAMERA tel 1372001 Terminator II 2
Dying young 3 Dances with wolves 4
Robin Hood CITY tel. 124441 1 Intensive
Care 2 Out for justice/The Naked Gun
Th 3 Another You CONCERTHUIStel.
120433 Thelma _ Louise FILMHUIS
Nieuwe Hongaarse Cinema THE MO-
VIES Regarding Henry/Delicatessen

HEERLEN
ROYAL THEATER tel 714200 Thelma
& Louise TIVOLI THEATER tel 714200
Out for justice MAXIM Dying young H
tel 713030 1 Terminator 2 2 Another
you 3 Robin Hood 4 Intensive Care 5
Naked Gun Th

Advies Mediaraad:
Radio 5 moet weg

door Jan-Jaap deKloet
DEN HAAG, zaterdag

Radio 5 moet verdwijnen om het publieke
radiobestel teredden van de ondergang. Dat is
het advies dat de Mediaraad geeft aan WVC-
minister d'Ancona.

Volgens de raad kunnen
deprogramma's dieop deze
zender worden gemaakt,
verhuizen naarRadio len2
of naar de regionale zen-
ders. De NOS vindt dit een
te gemakkelijk advies. „Zo
kunnen wij het ook", luidt
het commentaar.

Er wordt toegegeven dat de
populariteit van de publieke
radio de laatste jarenfors te-
rugliep door de komst van
satellietstations en van mid-
dag-tv. Daarom moet Hilver-
sum werken aan een sterke
positie van de radio in die
uren dat er veel naar wordt
geluisterd.

Volgens de Mediaraad
heeft Radio 5 „geen duidelijk
profiel". Het is volgens de
deskundigen „een samen-
raapsel van programma's."

Versnipperd
Dat kan volgens de Media-

raad door de vier zenders die
in haar plan overblijven een
duidelijk gezicht te geven. Nu
is het aanbod „versnipperd"
en de zenderindeling en pro-
grammering „onoverzichte-
lijk".

Voorgesteld wordt om van
Radio 1 een zender te maken
met uitsluitend actualiteiten,
nieuws en informatie. Radio
2 moet de zender met geva-
rieerde programma's wor-
den. Radio 3 wordt een echte
popzender en 4 is voor klas-
siek.

Om zeker te zijn dat iedere
omroep zich aan de afspraken
zal houden, moeten er zen-
der-redacties komen, geleid
door een manager die van de
NOS moetkomen.

De NOS ziet echter niet
veel in het adviesvan deraad
om een zender op te heffen.
„Wij hebben de wettelijke
taak om er vijf in stand te
houden.Daar gaan wij in onze
plannen vanuit. Programma's
voor educatie en de minder-
heden horen daar gewoon
bij", aldus een woordvoerder.

ZONDAG
De vredesconferentie in

Madrid houdt de gemoede-
ren bezig. In Het Capitool
(NED.3,12.00 uur) discussië-
ren de Palestijnse Leila Jaf-
far, de historicus Maarten
Van Kossem en de rabbijn
Raf Evers over de laatste
ontwikkelingen.

Studio Sport (NED.3,
18.45 uur) houdt zich ook
zondag voornamelijk bezig

X: :^ i,—DIT
WEEKEINDE
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met betaald voetbal en paar-
desport.

Trouwen om een ver-
blijfsvergunning te bemach-
tigen. In Rotterdam schijnt
dat schering en inslag te
zijn. Brandpunt (NED.I,
21.25 uur) gaat dieper op die
kwestie in. Verder in het
programma een reportage
over de gevolgen van kern-
proeven in Kazachstan.

Match (RTL 4, 19.50 uur)
besteedt aandacht aan de
voetbalwedstrijden AC Mi-
lan-AS Roma, Arsenal-West
Ham United en la Coruna-
Real Madrid (of Atletico
Madrid).

Voor verdere informatie
over tv-programma's, zie
weekeinde.

Herdenking
Nederlandse
helden

Het heeft een tijd geduurd
voordat de Australische rege-
ring de Nederlandse helden
van de WO II met een monu-
ment herdenkt. Ondanks de
vele tegenwerkingen van de
Engelse en Australische leger-
leiding hebben onze mensen
in Australië bovenmenselijke
prestaties verricht. Zij zijn
het die de Jappen zware ver-
liezen hebben toegebracht.
Vooral het 18e eskadron heeft
met de dood voor ogen zijn
opdrachten uitgevoerd. Zij
wisten dat zij niet terugkwa-
men van hun raid! Ook de
vele jonge weduwen zijn door
dit Australische gebaar
geëerd. Want ook deze groe-
pen moeten wij niet vergeten.

WATERINGEN,
A.Ph.A. Schardijn.

Gezichtsverlies
Het is onbegrijpelijk dat de

politiek zolang gewacht heeft
met het laten horen van een
protest tegen de invoering
van een basisverzekering/
volksverzekering tegen ziek-
tekosten. Het lijkt erop dat
Kaland gelijk heeft wanneer
hij zegt dat de TweedeKamer
sternvee is, het is jammer dat
hij daar later op terug geko-
men is. Tenslotte blijkt nu
ook volgens een artikel van
mr. Cath in de krant van 26
oktober jl. dat het plan in
strijd is met EG-recht. Het zal
mij benieuwen of al deze pro-
testen resultaat zullen heb-
ben, waarschijnlijk niet. De
Eerste Kamer is weleens eer-

der op het laatste moment
overstag gegaan. De heren
Kok en Lubbers kan het niets
schelen zolang de coalitie
maar gered wordt. Staatsse-
cretaris Simons is alleen bang
voor eigen gezichtsverlies.
Hetgezichtsverlies van deNe-
derlandse bevolking kan hem
minder schelen.

ROTTERDAM,
Dr.J.H. Kraak.

VERTICAAL
1 deel v.e. fiets, 2 verwering, 3 wederk. vnw., 4 groet - mijmering, 5
deel v.e. Romeinse woning - onder andere, 6 oevergewas - be-
knopt, 7 meisjesnaam - Europeaan - lidwoord, 8 maand - pers.
vnw., 9 wortel - roofdier, 10 eenzaam - maanstand, 11 soort - voeg-
woord - kledingstuk, 12 kleurstof - uitroep, 13 afdelingshoofd - zon-
derling, 14 uitroep - bijwoord - boom, 15 pi. in Zweden - oud-Euro-
peaan, 16 kleur - boom, 17 aspect - water in N.-Holland.
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's-HERTOGENBOSCH
EURO CINEMA 1477551 Robin Hood
2 Terminator 2 3 Naked Gun Th 4 Out
for justice 5 Intensive Care CASINO tel.
125125 1 Dances with wolves 2 Dying
Young/Another you

LEEUWARDEN
TIVOLI tel. 125372 1 Terminator II 2
Robin Hood 3 Dying Young STUDIO F
tel 123887 Intensive Care CINEMA
Thelma & Louise CLUB tel 125220 1
Dances with wolves 2 Spymaker 3 Out
for Justice4 Silence of the lambs 5
White Fang/Anotheryou

LEIDEN
LIDO tel 124130 1 Terminator II 2
Thelma & Louise 3 Dy'ng Young 4 Out
for justiceSTUDIO tel. 133210 Intensive
Care LUXOR tel 121239 Robin Hood

MAASTRICHT
CINEMA PALACE tel 2156621 Termi-
nator 2 2 Robin Hood 3 Another you
MABI tel. 215513 1 Thelma & Louise 2
Intensive Care 3 Prospero's Books 4
Dying Young CINE-K Regarding Henry

NIJMEGEN
CAROLUS tel. 2305031 Terminator II 2
Naked Gun Th CALYPSO tel. 234945 1
Robin Hood 2 Intensive Care 3 Delica-
tessen
ROTTERDAM

ALHAMBRA tel 4330293 1 The naked
gun Th" The silence of the lambs CA-
LYPSO tel 4131855 1 Dances with
wolves 2 Prospero's Books 3 Madame
Bovary CINERAMA tel 41153001 Ter-
minator 2 2 Spymaker 3 Outfor justice 4
Boyz 'n the Hood 5 Backdraft CORSO
tel 4121110 Robin Hood KRITERION
tel 4364998 La doublé vie de Veronique/
Delicatessen LUMIÈRE tel. 4117755 1
Intensive care 2 Another you 3 Point
break 4 Dying young REK tel 4772793
Co/cd Teasers THALIA tel. 4111555
Thelma 8. Louise

STADSKANAAL
SMOKYteI 107771 Terminator 22 Out
for justice 3 Robin Hood

TILBURG
CINEMA HEUVELPOORT tel 358885
1 Robin Hood 2 Dying Young 3 Point
Break 4 Thelma & Louise 5 Spymaker

MIDI THEATER tel 422822 Terminator
II CINECITTA 1 Dances with wolves 2
The silence of the lambs/l hired a con-
tract killer 3 Boyz n the hood/Halfaouine

Naam populairste
kinderboekschrijver
vanavond onthuld

Van onze verslaggevers

Duizenden kinderen genoten van Kruistocht in Spijker-
broek van Thea Beekman. Minstens evenveelwaren dol op
de gedichtjes van Annie M.G. Smidt en op De kleine
kapitein van PaulBiegel.

Vanavondzijn die drie po-
pulaire schrijvers samen
met collega Miep Diekmann
op bezoek bij Sonja Barend
(NED.2, 21.17 uur) om te
noren wievan hen hetpopu-
lairst is.

Paul Witteman onthult in
Achter het Nieuws (NED.2,
22.12 uur) nieuwe feiten
over de BVD-affaire. Ook in
AHN een interview met op-
positie-leider Simon Perez
van Israël, en Arie van der
Zwanvertelt over hetfalend
management in het heden
en verleden bij de Neder-
landse Spoorwegen en ande-
re grote bedrijven.

Kenmerk (NED.3, 20.22
uur) besteedt aandacht aan
de harder geworden optre-
dens tegen illegale immi-
granten en aan de vijfen-
twintigste verjaardag van
D'66.

AMSTERDAM, zaterdag

In Studio Sport (NED.3,
22.15 uur) vandaag vooral
veel aandacht voor paarde-
sport en betaaldvoetbal.

Puzzel

336
HORIZONTAAL
1 draaiboek - valscherm, 2 tactiek - geestdrift - schaap, 3 vaartuig -
zuidvrucht - boom - elke, 4 volgens overlevering - noot - lichaams-
deel, 5 bekeuring - trek - houtsoort - land in Azië - astronomische
eenheid, 6 trekdier - onwetend - vr. munt - pi. in Flevoland - dwaas -
lidwoord, 7 meisjesnaam - streek - herkauwer - grondsoort - pi. in
Gelderland, 8 in zo hoge graad - voormalig Nederlands eilartd - stil!
- monnikskleed.

Internationale
roofoverval

inRotterdam
Vanonze Rotterdamse

redactie
ROTTERDAM, zaterdag

'Internationale samenwer-
king' leidde gisteren tot een
roofoverval op een textiel-
winkel in Rotterdam-Schie-
broek.

Toen de verdachten van de
gewapende overval werden
aangehouden, bleken ze bui-
tenlanders te zijn van drie
verschillendenationaliteiten.

Het gaat om de 17-jarige
A.C, uit Brazilië, de 22-jarige
N.B. uit Frankrijk en de 27-
-jarige M.B. uit Marokko. Ze
zijn alle drie ingesloten.

UTRECHT
CATHARIJNE tel. 334400 1 Robin
Hood 2 Regarding Henry 3 Dances with
wolves 4 Naked Gun Th CAMERA tel
317706 Intensive Care STUDIO tel
317708 Another You CITY tel 314384
Thelma & Louise MOVIES tel. 3143841
Madame Bovary 2 Delicatessen REM-
BRANDT tel 312556 1 Terminator II 2
Dying Young 3 Point Break SPRING
HAVER THEATER tel 3137891 Pros-
pero's Books 2 Stanno tutti bene 't
HOOGT tel 328388 1 De tweede cirkel
2 La doublé vie de Veronique 3 Hart-
seerland/Mixed feelings

WAGENINGEN
MOLENSTRAATTHEATER tel: 14029
1 Spymaker/New Jack City/Thelma &
Louise 2 Texasville/La doublé vie de
Veronique 3 Prospero's Books/Robin
Hood

Horoscoop
ZATERDAG

-ra
Als u vandaag jarigbent: " te
U zult vele emoties hebben *P
maand. Een positieve benactë»
helpt u uw inkomen te verWC
in december. Zorg voor uwf'
zondheid is een goed begin'F
het nieuwe jaar. Een onvervvJ'
legaat in de lente vermindert
nanciële zorgen. lets specw
brengt uw beste kant naar VÉ
in juni. \-
RAM: Wees niet verbaasd aam
mand met u wil samen doen.E
schouw het plan niet lichtzinnigxF
spreek het kalm. Neem later off
dag wat tijd voor sport.
STIER: Bespreek uw inzichtw
tactvol mogelijk. Te bruusk vanj
gaan kan anderen afstoten. Wef
romantiek een optimist.Wacht afl
TWEELINGEN: Het is moeif
geen zorgen te maken als u eff
moeilijke beslissingen moet neif
Aan het eind van de tunnel daaglf
licht. Neem de leiding in een rtifl
schappelijke situatie.
KREEFT: Moedig de onthulliij
van uw geliefde aan. Tact en qe\
helpen u een generatiekloof te <r
bruggen. Praat niet meer over vJgere vergissingen. Inviteer een <*
we vriend thuis.
LEEUW: Een serieuze" inspan)!
van allen die erbij betrokken zijn Ij
verschillen van mening uit de wd
ruimen. Kalmeer iemands gekwfl
gevoelens door meer medegevrw
tonen.
MAAGD: U bent in een bui'
actief te worden. Maar wees va
zichtig. U hebt de gave om een go^
leider te zijn. Probeer uwideeën ulj
vrienden en familie.
WEEGSCHAAL: Praat met]
uwen over huishoudelijke inkoperf
uw budget. U moet de dringend
zaken eerst doen. Trek u niets aan1!
zogenaamde kansen en koopf
Houd uw geld op de bank.
SCHORPIOEN: Verbeteringen
uw financiën of werk zijn te dar*
aan bijzonder behulpzame vriend
Houd romantiek op een zacht pitj<
moet u realiseren wat u wilt inI
leven.
BOOGSCHUTTER: U vindt i
voorstel dat iemand u doet vef
zocht of onpraktisch. Wees niet'geduldig of bazig.
STEENBOK: Onlangs gemaa
veranderingen beginnen te werk
Controleer uw boekhouding en k
een belofte na. lemand heeft e1
bemoediging nodig. Geef die!
WATERMAN: Laat u niet opsc
pen met andermans verantwoof
lijkheden U verliest geen vriend é
iets te weigeren. Biedt aan om op
baby te passen voor vrienden.
VISSEN: U krijgt een gezellig we
eind door korte uitstapjes, ba
schappen doen en familiebezoek
denkt aan een spontaan feestje,
vrolijkt u op. Laat iemands negati
bui uwstemming niet bederven.

Horoscoop
ZONDAG

Als u vandaag jarigbent: °l
Verbrand geen bruggen achter 11 °
Een familiebijeenkomst teg*lB
Kerstmis lijdt tot een verzoening 'a
Januari en februari brengen e*1 d
verrassende ommekeer van z* g
ken. Promotie is mogelijk in <* g
lente. Verre landen beloven nietf <.
we zakelijke kansen. Uw ga^ v
voor vreemde talen helpt roma^
tiek een handje in de herfst.
RAM: Zorgen over een volwass* r
kind is natuurlijk maar moet uw we^ feind niet bederven. U moet band*
verbreken Een erfstuk kan waar*
voller zijn dan u denkt.
STIER: Houd u aan vaste regels d*
komt uw zelfbeheersing terug. E^ *zondagspreek valt goed en geeft" <nieuwe hoop. Lees een goed bo# |
Klassieke films hebben uw voorkeur.
TWEELINGEN: Breek met e« ,
traditie Familieleden zullen dat waS
deren. Artiesten en schrijvers hebb*
een geweldige dag. Oefeningen v# I
beteren uw sportprestaties. U krijï j
een lening van uw familie, dat is w
zorg minder.
KREEFT: Een vergissing die berü»
op liefde kan hersteld worden Kle**
u op uw best. Een ouderwetse vnen"'
schap is het best voor u. RaadpleW'
een ouder iemand hoe u een finaCf
cieel probleem moet aanpakken.
LEEUW: Laat u niet van stre#
brengen door een zelfzuchtig ieniaf"'
Romantiek verschaft u de rede dja^'nodig hebt om een bevredigend*1
leven te beginnen. Een nieuwe a*I',
winst in de familie brengt vreugde.
MAAGD: U vindt iets terug On
span u, uw zorgen zijn minder grOW'
dan u denkt. Laat u niet betrekken t"(
moeilijkheden die u niet kunt oploS'1
sen. Uw persoonlijke stijl valt in goeW
aarde bij een nieuweling.
WEEGSCHAAL: Laat zaken M
mengaan met plezier. Behandel ee fl
belangrijk iemand met het nodig
respect. Schenk meer aandacht aa"
uw huis en familie dat voorkomt ru^ e
met uw partner.

SCHORPIOEN: Al wat verban^
houdt met reizen staat onder goed*
invloed. Vrienden en kennissen zP
goecfgezelschap. Toon uw gevoeld'
heid aan iemand die u vertrouvi*I',
BOOGSCHUTTER: Geven en ne
men werkt gunstig in een belangrijk*
relatie. Tederheid heeft een kind nO'j
dig. Het kan leuk zijn om oude <_m
nieuwe vrienden aan elkaar voor W|
stellen.
STEENBOK: Onverwachte ge-
beurtenissen thuis verrassen u. Afs'^i
eenmaal over uw verwondering heefl'
bent, begint u licht te zien. Een af-eri'1
aan relatie stopt plotseling tot uV*
voldoening.
WATERMAN: Maak volmaakt ge-
bruik van uw goede verstand danzi#
u bijzondere resultaten boeken. Blij'i
binnen uw budget als u boodschap-
pen doet. Een lang uitgestelde beslis-
sing geeft grotere financiële veiligheid!
voor uwfamilie.
VISSEN: Als u vandaag op plezier
uit bent, overdrijf dan niet. Ga uit met:
mensen die u goed kent. Een vriend
van eenvriend biedt u een baan aan

(advertentie)

Open dagen
vrijdag 15 november,
19.00-22.00 uur
zaterdag 16 november,
10,00-13.30 uur

Opleidingen voor
HTS-Ingenieur in

" Bouwkunde
en eerste fase opleiding
Architectuur

" Weg- en waterbouw-
kunde en eerste fase
opleiding Stedebouw-
kunde

" Werktuigbouwkunde

" Technische Bedrijfs-
kunde

Info: 020-682 19 55
WiltzanghlaanóO,
Amsterdam (gelegen naast
A-10 west, afslag Bos en
Lommer, tram 12 of bus 15
vanaf NS-station Sloterdijk,
bus 21 vanaf Centraal
Station)

I Algemene
Hogeschool
Amsterdam

Moord Jessica
VERVOLG VAN PAGINA 1

(advertentie)

aanrijding wat nu? HE fSÊ
DE AANRIJDINGSLIJN:
070 - 3147666

" advies over het verhalen van schade r*W
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DE TELEGRAAF zaterdag 2 november l**1'



De Telegraaf
K dagblad De Telegraaf geeft on-
tijdig nieuws, zonder gebonden te
W aan enige staatkundige partij, ker-
I7'*e richting of belangengemeen-

dpy^P. uitsluitend in dienst van
\/ 'ands belang.

Artikel 3 der Statuten

Hoop
'VOp de officiële start van de
j^desconferentie over het
T^den-Oosten hebben alle

|s £etrokkenen met grote ijver
jnun reeds lang bekende

if^odpunten nog eens her-
*pr"aald. Over en weer werden
P* vaak bittere termen oude
"f^schuldigingen rondgeslin-
gerd.
1l Toch kan niet van een mis-
lukking gesproken worden,

partijen wisten dat ze
V*00!" een langdurig onderhan-
delingsproces staan. Dat
yjoodt niet uit om op de eerste
J°e beste publieke vergaderdag

consessies te komen.

' «oor een oplossing van de
is nodig dat de

fobische landen op enig mo-

ment met meer overtuiging
J ar> zij nu hebben kunnen
"rPbrengen, het bestaansrecht
ran Israël gaan erkennen. Dan
j»an de gerechtvaardigde angst
'Q,e Israël voor zijn voortbe-
l'wan heeft, worden weggeno-men. Dat is een absolute voor-
waarde voordat ookvan Israël
pttitoriale consessies kunnen
"i mogenworden verlangd.

'egelijk is de eis van de
I^lestijnen dat Israël zich eerst
poet terugtrekken uit alle be-
lette gebieden zodat daarna
[f* vredesonderhandelingen
punnen beginnen net zulke
[°izin, als het verlangen van
foitimige IsraëU's dat alle nu
[bezette gebieden voor altijd
Onder Israël vallen en dat door
tooet worden gegaan met het
Douwen van steeds meer ne-

Als alle partijen dit de ko-
kende maanden voortdurendv°or ogen houden dan gloort
']* toch iets van hoop in hetMidden-Oosten.

Ergernis
Staatssecretaris Van Amels-

(Financiën) vindt een
'"^astingvrije kilometerver-
«°eding van 44 cent voor za-
kelijk verreden kilometers vol-
gende. Althans, hij weigert
een verhoging die meer is

op de werkelijk
gei«aakte kosten.

Als er één maatregel is in de
1°Peratie-Oort die ergernis en
i °lbegrip heeft gekweekt, dan
1j8 het wel het gedeeltelijk be-
esten van kilometervergoe-
'ngen. Evenals trouwens de

gedeeltelijke, straks misschien
j>ehele afschaffing van hetreis-
kostenforfait voor woon-
werkverkeer.
, Wie zakelijke kilometers

doet dat niet voor zijn
Plezier maar om inkomen te
ver\verven.. De werkelijke kosten die
'etiand daardoor maakt, moe-
etl kunnen worden vergoed
j}'moeten voor zelfstandigen
1Scaal aftrekbaar zijn.
Staatssecretaris Van Amels--o°ft zal er verstandig aan

°en zich de kritiek, van een
deel van de Tweede

*|anier maar ook van het be-
op deze te strakke

van de fiscale prak-
eigente maken.

Dat zou slechts een geringe
otipensatie zijn voor alle las-

die de laatste
'jd aan burgers en bedrijven

opgelegd.

Rijexamen wordt duurder
Vaneen onzer verslaggevers

RIJSWIJK, zaterdag
Het afrijden bij het Centraal Bureau Rij-

vaardigheidsbewijzen (CBR) wordt weer
duurder. Hoewel de tariefverhogingen pas
ingaan op 1 januari aanstaande, brengt het
CBR de nieuwe tarieven al vanaf 15 novem-
ber inrekening bij dekandidaten.

De wachttijden voor de examens zijn im-
mers zo lang dat de kandidaten, die vanaf 15
novembereen examen aanvragen, toch pas in
het nieuwe jaar aan de beurt zijn, zo rede-
neert het exameninstituut.

Het tarief van het motorexamen gaat van
135 naar 140,50 gulden.De prijs van hetauto-
examen wordt ook duurder: van 92 naar 95,50
gulden. Het afrijden met bus of vrachtauto
gaat 163,50 guldenkosten (was 157 gulden).

Voor het afleggen van het theorie-examen
gaan dekandidaten 37,50 guldenbetalen (dat
was 36 gulden). Volgens het CBR zijn de
prijsverhogingen noodzakelijk als gevolg
van de inflatiecorrectie. De minister van
Verkeer verleende schriftelijk haar goedkeu-
ring voor aanpassingvan de tarieven.

Oordeel
De besluitvorming over het

plan-Simons waarvan zowel
deEerste Kamer als debelan-
genorganisatiesen de Zieken-
fondsraad vinden dat het
moet worden uitgesteld, is
vooral vertraagd door hetver-
nietigende oordeel van de
Raad van State. Die zet grote
vraagtekens bij de uitvoer-
baarheid van de nieuwe ziek-
tekostenverzekering en raadt
daarominvoering op 1 januari
aanstaande af.

Staatssecretaris Simons
heeft in deministerraad voor-
gesteld om enkele onderdelen
van zijn plan, dat onder ande-
re de overheveling van huis-
artsenhulp, geneesmiddelen
en kraamzorg van de particu-
liere verzekering en het zie-
kenfonds naar de volksverze-
kering AWBZ inhoudt, niet
op 1 januari in te laten gaan
maar uit te stellen tot later.
Hij wil dat hetwettelijk kader
van zijn plan wel op 1 januari
ingaat maar dat de uitvoering
in fasen gaat.

Volgens premier Lubbers
zijn diverse uitstelmogelijk-
heden besproken. Een van de
mogelijkheden is dat de huis-
arts niet op 1 januari aan-
staande maar pas in 1993

wordt overgeheveld. Dan
zouden ook de specialist en de
tandarts, die oorspronkelijk
pas in 1995 zouden overgaan,
kunnen worden overgehe-
veld. Een andere mogelijk-
heid is dat de hele operatie
wordt uitgesteld of dat
slechts technische onderde-
len niet doorgaan.

Polderblindheid
kost chauffeur
(59) het leven
Van onze correspondent

GAMEREN, zaterdag
Polderblindheid heeft vol-

gens de politie gisteren aan
de 59-jarige vrachtwagen-
chauffeur A.H.B, uit Sprang
Capelle het levengekost.

De man draaide bij een
kruispunt in Gameren een
provinciale weg op. Daarbij
zag hij een naderende vracht-
wagencombinatie totaal over
het hoofd. Door de botsing
schoot de combinatie in de
sloot en kantelde de met sui-
ker geladen wagen van het
slachtoffer. Hij werd uit zijn
cabinegeslingerd en overleed
terplaatse.

Voetballen gevraagd
Van eenonzerverslaggevers

HEEMSTEDE, zaterdag
In Tanzania zitten de sport-

verenigingen te springen om
voetballen, die daar haast
niet tekrijgen zijn.

Voetbalverenigingen RCH
uit Heemstede heeft enkele
maanden geleden twee voet-
ballen aangeboden aan het
Comité Heemstede-Rulenge
in Tanzania. Naar aanleiding
daarvan is er een noodkreet
binnengekomen uit Tanzania
om meervoetballen.

Aardschok in
Wildervank
Van onze correspondent
WILDERVANK, zaterdag

Een kleine aardschok heeft
zich gisternacht voorgedaan
in de omgeving van het Gro-
ningse Wüdervank (Gemeen-
te Veendam).

Bij de politie kwamen di-
verse meldingen binnen van
mensen die een knal hadden
gehoord en de grond voelden
trillen. Op datzelfde moment
gingook een inbraakalarm af.
De beving is niet geregis-
treerd door het KNMI in de
Bilt.

In Assen en Emmen wer-
den de afgelopen paar jaar
diverse lichte aardbevingen
geregistreerd die mogelijk
verband houden met de win-
ningvan aardgas.

Kabinet verdeeld over tijdstip invoering

Besluit over plan-
Simons uitgesteld

Van onzeparlementaire redactie
DEN HAAG, zaterdag

De CDA- en PvdA-ministers in het kabinet
zijn nog steeds hopeloos verdeeld over de
wijze en het tijdstip waarop het plan van
staatssecretaris Simons (Volksgezondheid)
voor een nieuwe ziektekostenverzekering voor
alle burgers moet worden ingevoerd.

Het is in ieder geval dui-
delijk dat het niet lukt alle
onderdelen van het plan al
op 1 januari aanstaande in
te voeren.

Binnen het CDA gaan zelfs
steeds meer stemmen op om
het gehele plan Simons uit te
stellen naar 1993. Simons en
de PvdA voelen daar echter
niets voor. Zij hebben grote
moeite met uitstel omdat dit
een lastenverzwaring bete-
kent voor de lagere inkomens
en veel bejaarden. Mogelijk
wordt volgende week vrijdag
in de ministerraad een beslis-
singgenomen.

Senioren
De stijging van de boeken-

verkoop is vooral het gevolg
van de toegenomen aanko-
pen van hoog opgeleiden en
senioren.Met dat laatste wor-
den de huishoudens bedoeld
waarvan de hoofdkostwinner
met pensioen of vut is. Het
marktaandeel van deze groep
is opgelopen van 13,8 procent
in 1989naar 15,2procent nu.

Uit het onderzoek blijkt
ook dat de consumenten in de
drie zuidelijke provincies be-
zig zijn met een inhaalma-
noeuvre. In het zuiden werd
per huishouden altijd gemid-
deld minder boeken gekocht
dan in de rest van het land.
Die achterstand wordt nu
kleiner.

Uit het onderzoek blijkt
ook dat de boekenlezer het
boek bij voorkeur in een
boekhandel koopt. In 1990
werd dat nog door 59,3 pro-
cent gedaan. Dit jaar was dat
percentage naar 60,2 gestegen.
Bij de boekenclubs werd iets

minder gekocht (16,5 procent
in 1991 tegenover 17,6 procent
in 1990), terwijl er een lichte
stijging valt te constateren
van het aantal verkochte
exemplaren bij de boeken-
postorderbedrijven (7,6 pro-
cent nu en7,2 in 1990).

Acteur Schmitz
omgekomen bij
auto-ongeluk
Van onze kunstredactie

DOORWERTH, zaterdag
De oude Gijsbreght van

Aemstel, de acteur Johan
Schmitz (82), is bij een auto-
ongeluk in zijn woonplaats
Doorwerth om het leven ge-
komen. Zijn 78-jarige vrouw,
die naast hem zat, is in een
ziekenhuisopgenomen.

De acteur
verwierf gro-
te bekend-
heid in voor-
namelijk klas-
sieke rollen.
Op het vertol-
ken van de
Gijsbreght
had hij een
abonnement.

Hij begon in 1933 bij Louis
van Gasteren met toneel spe-
len maar ging daarna, in
1935, het acteren perfectione-
ren bij het Reinhardt Semi-
nar in Wenen. Hij werkte in
de loop van zijn carrière bij
diverse gezelschappen, zoals
bij de Nederlandse Comédie.

" JohanSchmitz

Verhoging van kinderbijslag
C 7

Vanonze
parlementaire

redactie
DEN HAAG,

zaterdag
De kinderbij-

slag wordt op 1 ja-
nuari 1992 voor
gezinnen met één
kind verhoogd
met ’ 46,32 per
jaar.

Gezinnen met
twee kinderen
krijgen er per
kind /23,16 bij.
Gezinnen met
drie kinderen
krijgen er per
kind ’15,44 bij,
enz.

Bovendien
wordt de kinder-
bijslag per 1 ja-

nuari en per 1 juli
volgend jaar aan-
gepast aan de stij-
ging van de prij-
zen.

Dit blijkt uit
een wetsvoorstel
van staatssecreta-
ris Ter Veld van
Sociale Zakenaan
de Tweede Ka-
mer.

Boekenverkoop stijgt
door gepensioneerden

Vanonze economischeredactie
AMSTERDAM, zaterdag

Consumenten hebben vorig jaar wéér meer boeken ge-
kocht. De verkoop van algemene boeken is het afgelopen jaar
met vijfprocent gestegen. "

In de periode van 1 juli 1989
tot en met 30 juni 1990 wer-
den nog 26,2 miljoen boeken
verkocht, terwijl dit aantal in
de periode van 1 juli 1990 tot
en met 30 juni 1991 tot 27,7
miljoen exemplaren was ge-
stegen.

Dat blijkt uit de Speurwerk
Boeken Omnibus, een onder-
zoek dat wekelijks door het
NIPO onder 600 huishoudens
wordtgehouden.

Öok de geldomzet nam het
afgelopen jaar met vijf pro-
cent toe, van 622 miljoen gul-
den tot 653 miljoen. Het ge-
middelde aankoopbedrag was
in de beide onderzochte pe-
riodes gelijk (23,70).

Koning benoemd
tot president

van Rekenkamer
DEN HAAG, zaterdag

Oud-staatssecretaris en
voormalig VVD-kamerlid
Henk Koning is door het ka-
binet benoemd tot president
van de Algemene Rekenka-
mer. Hij volgt daarmee F.G.
Kordes op.

De overige twee leden van
de Rekenkamer zijn Saskia
Stuiveling(PvdA) en Maarten
Engwirda (D66). Koning zal
binnen dit drie-koppig be-
stuur de voorzittershamer
hanteren en alswoordvoerder
optreden.

Zie ook de financiële Tele-
graaf.

BOE!
Hoe detopambtenaren

over Piet Bukman denken, is
nu wel duidelijk. Het schijnt
dat debewindsman nu cdleen
nog met een kogelvrij vest de
wandelgangen van zijn mi-
nisterie op durft.

Maar wat degemiddelde
Nederlandsekoe van hem
vindt, wisten we nog niet.

Ik besloot het aan KJazina
XIV te vragen, een van de
zwartbonten van mijn buur-
man en goed voor vijfen-
twintig literper dag. Op het
moment dat ik op haar af-

liep, lagzij net te herkau-
wen, duszij had wel even een
kwartiertje.

„Bukman?" loeidezij.
„Boe!"„ Verklaar jenader,Kla-
zien!" zei ik. Wij tutoyeren
elkaarreeds jaren.

„Hij is er verantwoorde-
lijk voor dat mijn vriendin-
nen en ik nu massaalplastic
kaarten met streepjescodes
in onze oren krijgen geramd.
Etterende zweren krijgen we
ervan!"

„Maar het moet tochvan
deEG?"

„Ammehoéla! Bukman
heeft daar in Brussel gewoon
overzich heen laten lopen.
Wij ervoeren het enkele ja-
ren terug alals een vernede-
ring dat Albert Heijn onze
stukken vlees van streepjes-
codes ging voorzien. Ik weet
nog datik toen tegenBertha
XVII van hiernaast zei: laat
jeje twee keer per etmaal
helemaal leeg trekken, eindig
jeals dank voor de bewezen
diensten alsriblap in huis-
houdfolie verpakt, met een
streepjescode naast de pinda-
kaas!"

~ Maar daar had Bukman
niet zoveel te maken."

„Nee, dat gebeurdeal on-
derBraks. Maar op deeen ofandere manierkreeg Braks
veel meervoor elkaarbij ons.
Braks was een boerenzoon
uit Odüiapeél.Die wist hoe
hij koevriendelijk in een uier
moestknijpen. AlsBukman
echtereen uiervastpakt, valt
het onmiddellijk onderonge-
wenste intimiteiten.En laten
we wél wezen: hij ziet er toch
ook niet als een minister van
Landbouw uit?"

„Tja..."
„Alleen dat haar al van die

engerd! Nee, hij is hoogstens
geschiktals tweede secretaris
van deonderafdeling Odijk
van deNederlandseChriste-
lijkeKappers Bond. Braks
had ze daar inBrussel mis-
schienwat meersuperhef-
fing beloofd, maarplastic
kaarten met een streepjesco-
de? Nooit!Alskoe onderga je
zoiets als een regelrechte be-
lediging en daarom hebben
we een paarweken geleden
ook dieactie ondernomen."

„Actie?"
„Ja, ik weet het: actiepast

eigenlijkniet in onze cul-
tuur. Als koe heb jeinfeite
een roeping, zeg ik altijd te-
gen Bertha XVII. Jebent een
soort non. De godgansedag
vervul je jeplicht. Een wei-
land verderop staat een zali-
ge stier, maar ermee spelen?
Hooguit een paarkeer in je
levenen dan moeten er me-
teen ookkinderen van ko-
men. Maargoed, ik dwaal
af."„Dat mag jewel zeggen,
ja."„ Op een gegevenogenblik
bereikte Bukman met dat
verwerpelijke Europese ge-
doehetpunt waarop wij zei-
den: en nu pikken wij het
nietmeer. Bertha XVII riep:
ikweet waarBukman
woont!Als hijBrussel over
zich heen laat lopen, lopen
wij toch over hem heen? En-
fin, wij erheen, met vijfen-
dertig meiden. En toen héb-
benwe zijn tuin vernield.
Dachten we. MaarBertha,
datstommerund, had zich
weer eens vergist. Hoorden
we een week latereen liedje
waarmee ons vak nog meer
naar beneden werd gehaald:
Vijfendertig Koeien. Bleek
dat we niet detuin van Buk-
man, maarvan André van
Duin tepakken hadden ge-
nomen! Boehoe!"

door
Rob
Hoogland

mm

Auteurswet beschermt
computerprogramma's

DEN HAAG, zaterdag

Er komt een specifieke au-
teursrechtelijke bescherming
voor computerprogramma's,
waarin zowel met debelangen
van degebruiker als de maker
van het programma rekening
wordt gehouden.
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" Een gekantelde tankwa-
gen met 40.000 liter benzine
heeft gisteren op de kruising
Radarweg/'Basisweg in het
Westelijk Havengebied van
Amsterdam urenlang voor ex-
plosiegevaar gezorgd. Toen
bleek dat benzine uit de tank
lekte, werden alle wegen in de
buurt voor het verkeer afge-
zet. Door de brandweer werd
een schuinvaag over de com-
binatie gespoten.

De uitgebreide veiligheids-
maatregelen veroorzaakten
een grote verkeerschaos.
Rond half zes kon met het
overpompen van de benzine
worden begonnen. Na enkele
uren, toen de brandstof in een
andere tankwagen was over-
geladen, kon een hijskraan de
vrachtwagen weer op de wie-
len zetten. Naar de toedracht
van het ongeval wordt nog
een onderzoek ingesteld. Vol-
gens de chauffeur kantelde
zijn wagen plotseling toen hij
optrok.

Foto: Theo Terwiel

(advertenties)

Een internationalebaan als
host/hostessnu binnen jebereik.
ten wereld gaat voor je open met de1 of .-jarige opleiding van Ecole
Internationale TUNON voor Host/Hostess. Vraag onze documentatieaan. Of bel even'|jj Ecolefa Internationale __^«_B*ft* Tunon p^^TÏ^Ï*__j3
Eusebiusbuitensingel '\ JtÊAÉSMr**^^^^6828 HS Arnhem %T „-her »"*■Telefoon;oBs.4sl94'_ 1 I<> "°VÜÏ. „ut
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$e Btle|rttf
basisweg 30, 1043 AP Amsterdam
_°or correspondentie:
postbus 376, 1000 EB AmsterdamI_Hoon 020-5859111

le^x. redactie: 14436_relex advertentie-afd.: 12208
d.: 020-5852216

Speurders: 020-6805805Service-afdeling Speurders:
Ü^-J/m vr. 020-6863311.
x^vertentie betalingen:IVbank 1339000
°ank:
.^U Adam rek. 62.55.55.457

Adam rek. 41.11.73.103
Abonnementsprijzen binnenland
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l^rjaar f 286,20
°'i betaling automatisch:
Pg^ maand f 24,65
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Per kwartaal f 350,-
-,°uiten Europa op aanvraag:
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Tankauto groot gevaar voor Amsterdams havengebied

/Kom naar HelvoirfS
yoord^^sf/W

In het brabantse Helvoirt (tussen Tilburg en
'sHertogenbosch) kunt u uw keus maken uit de vele
Gesbo serres. De belangrijkste serrebouwer uit de Benelux is |gespecialiseerd in hardhouten en aluminium serres. Ontwor-
pen en gemaakt op maat, naar uw wensen en mogelijkheden. I
Behaaglijk, comfortabel, esthetisch en functioneel. Gebouwd
onder volledige garantievoor een prijs die u zal meevallen.

Geopend van maandag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur

Torenstr. 15, Helvoirt (Rijksweg Den Bosch/Tilburg, afsl. Helvoirt).^^
Voor offerte kunt u ons ook bellen. Wij bekijken dan jir
vrijblijvend de mogelijkheden bij u thuis, 04118-3555. *r
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Zij passen
niet in hetzelfde

a kostuum...
(Waarom moeten ze dan wel in

dezelfde autostoel kunnen zitten?!)

Scheel maakt autofauteuils op f?7^> ' - maat, omdat een man van 197
fè>\* " cm nu eenmaal niet in een stoel IP __.

voor een man van 157 cm i <s>
past. Wie dat toch probeert $y *belast zijn rug te zwaar. V
En onze rug is en blijft
een kwetsbaar deel van
ons lichaam.Wie voorkomen *beter vindt dan genezen neem. zon Scheel autofauteuil een éÉMMKZ
maand op proef. Bevalt hij niet,
dan krijgt u uw geld terug (mi-

Inus ’ 150,- montagekosten).
Uniek. Alleen Scheel Autofau-
teuils hebben een ook in hoogte
verstelbare lende- + 9
steun. 77- I V^E__

AUTOFAUTEUILS
Scheel Nederland bv, Emmastraat 44, 1211 NH Hilversum. Telefoon035 - 21 43 41.

6el ons voor de dichtsbi|zijnde dealer.
Let op: Scheel Autofautegils kunt u mee-leasen met uw automobiel.
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Rechtschapen op
St. Maarten

Aruba is een heerlijkeilandvoor een weekje vakan-
tie. Er wonen amper 70.000 mensen, maar er wordt
hartstochtelijk aan politiek gedaan, waarbij het belang
van het eiland niet altijd op de eerste plaats staat.

„Ik heb een paar jaargele-
den verklaard, dattoerisme
helemaal niet de hoofdbron
van inkomsten is.Aruba
leeft op deeerste plaats van
het witwassenvan drugsgel-
den, daarna van de drugs-
handel en dankomt het toe-
risme," vertelde mij minis-
tervan Transport en Com-
municatieElio Nicolaas van
dePPA (de Patriottische
Partij Aruba). En hij kan het
weten, want hij was hoofd-
inspecteur van politie belast
met drugszaken.

Ik kwam hemtegen aan de
bar van het café The Cellar
in Oranjestad. Het is een
leuk café, waar ik altijd even
langs ga als ik opAruba moet
gijn. Het heeft nu nieuwe
uitbaters (een Limburgs
echtpaar), die hetbruinver-
hangenhebben door de
kleur tropengroen. Uit de tap
ftroomt Amstel-bier, dat op
Curacao gebrouwenwordt
4it gedistilleerd zeewater.
I „Ik ben weluitgedaagd na-

Ïien uit dedrugswereld te
oemen. Maar datkon ik

Natuurlijk niet.Ik moet aan
mijn vrouw enkinderen
Oenken,"vervolgde de poli-
tieman, diezich in het ge-
heelgeen politicus voelt.
I „Op depolitieacademie in

Apeldoorn werd ons juist in-
geprent om ons neutraal op
te stellentegenover depoli-
tiek. Afstand te bewaren. En
nu ben ik zelfminister," al-
dusElio.

Corruptie
i „Er wordt mij zo nu en dan
Ook wel wataangeboden om
bepaalde gunsten te verle-
nen. Dat weigerik natuur-
lijk. Alspolitieman ben ik
juistopgeleidom corruptie
te onderzoeken.Het aanne-
men van steekpenningen
gaatregelrecht tegen mijn
wezen in. Dat kan ik niet. Ik
heb juistgeleerd dat soort
zaken te onderzoeken.Veel
mensen vinden mij daarom
misschien weleen dompoli-
ticus. Want het is in dit deel
van dewereld — om het
zacht uit te drukken — niet
ongebruikelijk."

In kleine gemeenschappen
op de Antillen, waar ieder-
een elkaarkent, draagt de
politiek een heelpersoonlijk

karakter.Een politicus gaat
bij zijn kiezers een drankje
drinkenen ze komen ook
dagen nacht bij hem over de
vloer om een baantjevoor
hun zoon te vragen of een
vergunningvoor een benzi-
nepomp.Hij is daardoor dag
en nachtaan de dranken
heeft altijdvolk over de
vloer.

„Dat kan ik ookniet," ver-
zucht Nicolaas. „Ik ben hoog-
stens bij tweekiezers op be-
zoek geweest. Ik wil na de
volgende verkiezingenook
hethefst terugnaar mijn
eigen bewakingsbedrijf."

Het is opAruba ongeloof-
lijkveilig. Jekunt deuren
open latenstaan. De auto
hoeft niet op slot, jekunt je
spullenrustig op het strand
laten staan, er wordtvrijwel
nietgestolen.

Dit in tegenstelling tot St.
Maarten. „Ik heb alspolitie-
inspecteur óók onderzoek
gedaan opSt. Maarten. Het
is heel moeilijk daarrecht-
schapen te blijven.Een
rechtschapen man heeft het
heel, heel moeilijk op St.
Maarten."

SCHEURKALENDER

Niet hij die vrij is van geestelijke
belastingen engebreken zou
men gezond moeten noemen,

maar hij diekan leven mét
geestelijke belasting en gebre-

ken.

Duitse arts en hoogleraar
Dietrich von Engelhard. Contract

Dat is deoverkoepelende

organisatie van negen bedrij-
ven dieopcontract de cate:
ring verzorgen bij bedrijfs-
kantines, zorginstellingen en
gevangenissen.Venecazorgt
voor 90% van deomzet in de
branche van contract-cate-
ring.

Bij contract-catering is er
sprake van een 'duurovere-
enkomst.Dit in tegenstel-
ling tot hetzogenoemde 'par-
ty'-catering, die het meest bij
het publiek bekend is.

Cateringzit in ons land
enorm in de lift en de zes
jaar jongeVenecaoordeelde
detijdrijp voor een mooie
gala-avond, waarbij ook de
VenecaAward zou worden
uitgereikt.

En dat gebeurdetijdens
een geanimeerd dinerin
Golden Tulip hotel JanTa-
bak in Bussurn. Daar was als

ere-gast de staatssecretaris
van Economische Zaken mr.
Yvonne van Booy, diena-
mens hetdepartement een
prachtig bronzenbeeldje van
kunstenaar TjikkyKreuger
in ontvangst nam.

„Omdat het ministerie van
Economische Zaken depri-
vatisering niet alleensteunt,
maar zelf ook het goedevoor-
beeldgeeft door haarbeveili-
ging, groenvoorzieningen
het eten uit te besteden aan
professionele catering-orga-
nisaties,krijgt EZ dezeVene-
ca-onderscheiding," aldus de
toelichtingvan voorzitter
Hans Rijnierse.

Per dagverzorgen de aan-
geslotenbedrijvenvan Ve-
neca zon 550.000 maaltijden.
De twee grootste onderne-
mingen in dit overkoepelend
orgaan, dat zes jaargeleden

werd opgericht, zijn Van He-
ckeenEurest.

Veneca-voorzitter Rijnier-
se is algemeen directeurvan
Van Hecke. „Ik begon daar
in '69, toen het nog een fami-
liebedrijf was, met een om-
zetvan zeven ton. Nu zitten
we op een omzet van 380
miljoen,waarbij slechtsvijf
miljoenwerd gegenereerd
door een acquisitie," vertel-
deRijnierse.

HET WEER VANDAAG GISTEREN
Vanaf zondag

buien
AMSTERDAM, zaterdag

In de morgenuren trekt
een front met regen naar
Duitsland weg. Toch liggen
wij vandaag nog in betrekke-
lijkzachte lucht van 10tot 13
graden. Gistermiddag in het
zuiden van ons land 15 gra-
den, Parijs 16. Bordeaux 20
en in Spanje 24 graden als
maximum. Toch gaat de
temperatuur vanaf zondag
geleidelijk dalen want bij
Schotland ontwikkelt zich
een actieve depressie met
veel koudere lucht in de ho-
gere luchtlagen. Dat zal aan-
leiding geven tot buien
waarvan de eerste ons zon-
dag al bereiken.

Maandag en dinsdag zijn
de buien nog wat guurder en
kan er hagel en onweer bij
voor komen. Dit alles bij een
vrij krachtige, langs de kust
af en toe harde wind gelei-
delijk wat ruimend van zuid-
west naar west en later
noordwest. Het zachte weer
zal nog wel voortduren in
Zuid-Europa maar wat win-
ters is het met name in het
gebied van Rusland gewor-
den met in Moskou overdag
5 en 's nachts rond 10 gra-
den vorst.

■ De weersverwachting voor
vanmiddag 13.00 uur.

Het zachte entree van no-
vember doet even aan 1943
denken toen de eerste no-
vember-dagen 17 tot 19 gra-
den in ons land te zien gaven.
Drie dagen later in de nacht
van 6 november vroor het al
weer 6 graden, zodat je in
novembersoms opkorte ter-
mijn grote temperatuurver-
schillen te zien kunt krijgen.

WEERSVOORUITZICHTEN VAN HET KNMI GEMIDDELD OVER NEDERLAND: (windr. enwindkr. boven open gebieden)

IZATERDAG! HZONDAGj H MAAIMDAGj ÏDINSDAG I■ ■ 1.l ' p.' uil IWOENSDAC
zonneschijn : 40%
neerslagkans: 70%
min.temp.
middagtemp.: 13
Wind : ZW-6

zonneschijn : 20%
neerslagkans: 80%
min.temp. 9
middagtemp.: 11
wind Z-6

zonneschijn : 20%
neerslagkans: 80%
min.temp. 7
middagtemp.: 10
wind : -2W-5

zonneschijn : 20%
neerslagkans: 80%
min.temp. 8
middagtemp.: 11
wind : ZW-5

MAXIMUM TEMP./NEERSL. IN MM
Amsterdam regen 13 0.1
De Bilt regen 13 01
Deelen zwaar bew 11 0
Eelde zwaar bew. 11 0.1
Eindhoven zwaar bew. 14 0
Den Helder regen 14 2
Rotterdam regen 15 0.1
Twente half bew. " 12 0
Vlissingen regen 14 0.1
Zuid-Limburg 14 0

Aberdeen regenbui 11 5
Athene half bew 13 02
Barcelona zwaar bew 18 01
Berlijn onbewolkt 8 0
Boedapest onbewolkt 7 0
Bordeaux half bew. 22 0
Brussel zwaar bew. 15 0
Cyprus zwaar bew "25 0
Dublin » licht bew. 13 02
Frankfort licht bew 8 0
Genève onbewolkt 11 0
Helsinki zwaar bew. 7 0
Innsbruck onbewolkt 13 0
Istanboel zwaar bew. 12 0
Klagenfurt onbewolkt 5 0
Kopenhagen zwaar bew. 6 0
Las Palmas zwaar bew 26 0
Lissabon licht bew. 20 01
Locarno zwaar bew. 9 0
Londen zwaar bew. 16 10
Luxemburg licht bew. 10 0
Madrid onbewolkt 21 0
Malaga licht bew. 20 0
Mallorca zwaar bew. 29 0
Malta regenbui 21 15
Moskou onbewolkt -5 0.1
München licht bew. 6 0.1
Nice licht bew. 16 0
Oslo motregen 4 3
Parijs zwaar bew. 16 0
Praag half bew. 7 0
Rome onbewolkt 17 0
Stockholm half bew. 6 0
Warschau onbewolkt 0 0
Wenen onbewolkt 7 0
Zürich grondmist 7 0

Bangkok licht bew. 30 0
Buenos Aires licht bew. 22 0
Casablanca onbewolkt 23 0
Johannesburg regen 23 0.1
Los Angeles onbewolkt 21 4
NewOrleans zwaar bew. 26 11
NewVork zwaar bew. 18 5
Tel-Aviv onbewolkt 26 0
Tokio zwaar bew 15 01
Toronto zwaar bew. 13 0
Tunis licht bew 21 0
Vancouver grondmist 6 0

zonneschijn : 20%
neerslagkans: 60%
min.temp. 6
middagtemp.: 10
wind W-5

Stan HuygensJournaal
Verandering van geloof doet eten

In de Nederlandse gevangenissen worden
diverse diëten geserveerd, afhankelijkvan
o.a. lichamelijkeklachten of religieuze as-
pecten, zoals die bijvoorbeeld door de islam
en het joodsegeloof worden voorgeschre-
ven.

Het gebeurde in het verle-
den nogwel eens dat gedeti-
neerden, diewel eens wat
anders wilden eten, lieten
weten datzij van geloofwa-
ren veranderd.

„Maar datkan nu niet
meer. Men gaat de gevange-
nis in met een bepaald geloof
en met datzelfde geloofweer
eruit.Men kan nietmeer een
paarkeer van godsdienst
wisselen om daardoor veran-
deringin devoeding te krij-
gen," zo vertelde me Hans
Rijnierse. Hij is algemeen
directeurvan Van Hecke Ca-
tering en voorzittervan de
Veneca.

■ Minister
Elio Nicolaas
(rechts) met

aannemer
Torn Ster-

kenburg, be-
ter bekend
als Beton-

Torn,aan de
bar van The

Cellarop
Aruba.

EIGEN FOTO

■ Staatsse-
cretaris

Yvonnevan
Rooy ont-

vangt de on-
derscheiding
van Veneca-

voorzitter
Hans Rijnier-

se
Foto

LEO VAN
BREUGEL

Niveau
Het anderegrote bedrijf in

dezebranche is Eurest, dat
veel gevangenissen bedient.
In Nederlandworden door
de diversebedrijven35 ge-
vangenissengecaterd.

„Jekunt stellen," aldus
Eurest-directeur Willem
Hollander, „dat de vergelij-
king tussen ziekenhuis-eten
enwat er in de gevangenis
aan verzorgingwordt gele-
verd ophetzelfde niveau is.
Want het uitgangspunt van
gevangenisstraf is dat men
van zijn vrijheidberoofd
wordt en niet datmen onge-
zond zou moeten eten."

ZowelRijnierse als Hol-
lander is van mening dat
het eten in de Nederlandse
gevangenissen hetbeste of
mogelijk heteen na beste in
Europa is.Rijnierse: „Mis-
schienis het in Duitsland
nogietsbeter."

Jubilerende schouwburg

„Zon vijftien malenper jaartreden wij geheel belangeloos op ten bate van de
slachtofferhulp,"aldusLouis van Dijk in de jubilerende stadsgehoorzaal van Kampen.

Samen met zijn gevleugel-
devrienden, Pim Jacobsen
mr.Pieter van Vollenhoven
maaktehij een muzikaletrip
door degeschiedenisvan de
musical.Een en anderwerd
op uiterst ontspannen wijze
aan elkaargepraat door Pie-
ter, dievol zelfspot meldde
dat„het mooiste instrument
toch je eigen stem is."

De manierwaarop wij in
dit land met denazorgvan

slachtoffers omgaan illu-
streerde hij met een tekst
van Toon Hermans

„Een kind wordt aangere
den voor jedeur. Om vijf
voor zeven komt de ambulan-
ce. Een plukje mannenkijkt
ernaar. Dan gaat het groepje
uit elkaar. Om zeven uur be-
gint deTour deFrance."

En zo ging Pieter nog even
voort. Op een gegeven mo-
ment liethij Christelijk
Kampen wel schrikkenmet
een citaat uit demusical 'Je-
sus Christ Superstar': „Proof
you fooi thatyou can walk
over my swimmingpool."
Dat was een van dewat min-
dergeslaagde uitspraken,
tenminste als ik hetveront-
waardigdegemurmel dat uit
dezaalopsteeg mochtgelo-
ven.

Pieter corrigeerde zichzelf
onmiddellijk en zei: „U zult
wel denkenwaarom heb ik
verdomme die45 gulden be-
taald." Gemor van aUerijen
was zijn deel.

Na afloop van de voorstel-,
ling was daarechter niets
meervan te merken. Bege-
leid door de immer ijdele
burgemeestervan deHanze»,
stadHenkKleemans, dieer-|
voor zorgde angstvallig in de'
slip-stream van Pieter te blij-
ven, bezocht hettrio nog
even defoyer.

Daar had deKamper ar-
chitectKlaas van denBerg 'een verrassingklaar staan. ■Behalve hetontwerpen van ■woningen mag hij in destille
uurtjes graag zijn atelierin
duiken om prachtige bron- "zen beeldjes te maken.

Voor deze gelegenheid
had hij nogalwat manuren
besteed aan drieplastieken,
waarop het drietal in brons
rond een vleugel zat gegroe-
peerd. Hetkunstwerk werd
door de gevleugelde vrien-
denin ljaasttempo in ont-
vangst genomen, waarna
Pieteronmiddellijk zijn weg
vervolgde.

■ Architect
Klaas van den
Berg (I.) ont-. wierpvoor de
gevleugelde

vrienden een
kunstwerkje.

Louis van Dijk,
Mr. Pieter van

Vollenhoven en
Pim Jacobs

waren er dui-
delijk mee in-

genomen.
Foto Ina Louwrink

Prins Bernhard krijgt
ook niet betaald

Eergisteren belde mr.Pieter van Vollenhoven mij en
gisteren melddezich een aardigevrouwenstem met de
woorden: „Met Paleis Soestdijk. Ikverbind u doormet Prins
Bernhard."

„Nu las ik vanmorgen dat
stukje over Pieter," aldus
een verstoorde Prins, „en
datwekt de indrukalsof ik
wél geld zou vragen bij het
openenvan bedrijven.Dat is
onjuist. Ik heb nog even
overlegd met mijn secretaris
Vernède, maar er wordt
nooit een voorwaarde ver-
bonden aan hetopenen."

De bedrijven zelf zijn
vaak zo aardig een cheque te
overhandigen. Dat geld gaat
overigens nietaltijd naar het
Wereldnatuurfonds. Er zijn
ook andere goede doelen
zoals hetPrins Bernhard
Fonds of laatst een zieken-
huisproject. Zet u dat nu
eens even duidelijkrecht."

Bij deze dan,Koninklijke
Hoogheid. Ikbegrijp welis-
waar niet wat er oneerbaar
is aan het laten betalenvoor
commerciële activiteiten.
Vooral omdat datgeld toch
naar zeer nuttige stichtin-
genen instellingen gaat.
Maarblijkbaar moet duide-
lijkgemaakt worden dater
geenprijskaartje aan dele-
den van hetKoninklijk Huis
hangt.

(advertentie)

BdTES VOS JEUK
Museumkwartier wenst Holland Casino Amsterdam

en de Lido-Restaurants veel succes.

w^r~s_^mmmj^^*s*aéisliirm

P.C.Hooftstraat, Van Baerlestraat, Hobbemastraat: Een palet van winkels.

DE TELEGRAAF4

JAMES BOND

VANDUIN & ZO
HAGAR

GARFIELD

belevenis in \iifinbaar. JKRestaurant Tp
PLANKEN WAMBUIS

4 gangen menu 60,00

Verl. Arnhemseweg 146 EDE
(N224). Tel. 08308-2 12 51

zaterdag 2 november 198-



MET SPONSORGELD IS
ELKE KILOMETER VAN
ONSCHATBARE WAARDE

FRANK VAN RIJNS MONSTERTOCHT VOOR
LEPRALIJDERS VERLOOPT VOORSPOEDIG

'WITMAN' OP DE FIETS IN
AFRIKA... DAT IS GEK!

; Zestienduizend kilo-
meter fietsen dwars
RöOr landen als Tanza-

nia, Burundi, Zaïre,
I Kameroen, Mali, Ni-

; Qer, over wegenals
gatenkazen, acht

baanden lang slapen: in een tentje en leven
°P voornamelijk brood
I met banaan en cola;
\[ de Nederlandse we-
""eldfietser Frankvan
|Rijn is vorige maand

begonnenaan een
"feuwe monstertocht.
.Speciaal voor de Ne-

derlandse Stichting
Leprabestrijding,

*ein 1992 25 jaarbe-
"feat, trapt hij van Dar

** Salaam naar Dakar.
In de hop gespon-

sdte woren door de >| Nederlandse bevol-
king: vijfentwintig

gulden perkilometer.

daarstuurt Van Rijn
opaan. En aangezien

'tetvijftig guldenkost
°ni een kind van lepra
tegenezen, zijn twee
van Franks kilome-

ters eigenlijkvan on-
schatbare waarde.

Geen 'AllTerrain Bike'
voor de nuchtere Van

Rijn, noch een spe-
sportersdieet, ul-

trasonische wielren-
broeken ofvolgwa-

9ens metverzorgers.

Be Nederlander houdt
yan rust, zijn oordop-

jeszijn hem dan ook
dierbaarderdan zijn

bandenplak. Van
f'etspartners moet hij
"iet veel hebben, maar

voor De Telegraaf
'haakte hij een uitzon-

dering; in Tanzania
mochten wij afgelo-

pen week een
(klein...) stukje mee-

fietsen.

door MARJOLEIN
SCHIPPER

MWANZA (Tanzania)
zaterdag

Bonk! Bonk! Bonk!
Elke vijf seconden klapt
mijn voorwiel opnieuw
in een met modderwa-
ter gevuld gat. Ontwij-
ken kan niet, want links
enrechts zitten nog veel
grotere kuilen. De weg
strekt zich uit als een
vieze bruine gatenkaas.
Een natte gatenkaas
vooral, want het water
komt met bakken uit de
lucht. Vijftig meter ver-
der kijkt Frank van
Rijn, gladjes voortrap-
pend op zijn speciaal op
maat gemaakte fiets-
met-22-versnellingen,
bezorgd om. Als ik ge-
ruststellend probeer te
glimlachen volgt net
een stukje 'wasbord-

3weg en
hoorik
mijn tan-
den klappe-
ren.

Een dag eer-
deris Van
Rijn (43) aan-
gekomen in
het Tanza-
niaanse plaats-
jeMwanza, ge-
legenaan het
Victoriameer.
Wild

„mormels! mormels!" roe-
pend komt hij de oprit van de
Nederlandse lepra-arts ter
plaatse oprijden. Dat is niet
voor ons bedoeld, maar voor
de drie honden, die speels
naar zijn uit dekluiten gewas-
sen kuiten happen. „Mijn
grootste vijanden, honden.
Altijd hebben ze het op fiet-
sers begrepen. Mormels!"

Coupe-wind-tegen, dat is
het eerste wat opvalt aan we-
reldfietser Van Rijn. Een
rood, verweerd gezicht,
baardje, en achter een bril
verrassend blauwe ogen die
gewend zijn aan weidse ver-
ten. Geen Hanes- of Nike-
outfit, maar gewoon eenkorte
broek, grovebruine schoenen
en een t-shirt van de Leprabe-
strijding: 'Help cure leprosy'
meldt het met rood-wit-blau-
we vlaggetjes getooide shirt.

„Daar fiets ik ditkeer voor,
en dat moet iedereen onder-
weg weten," zegt hij, de tekst
met zijn vinger volgend.
„Zelf word ik er iedere dag
weer mee geconfronteerd,
blinden en manken langs de
kant van de weg, uitgestoten
door iedereen." Tien procent
van zijn reis heeft Frank er
nu opzitten, 1.600 kilometer.
Gemiddeldwordt zon tachtig

kilometer per dag gefietst,
maar de laatste weken heeft
Van Rijn een aantal rustda-
gen moeten nemen. Zijn
maag...

MET VEEL geraas komt
een vrachtwagen voor-

bij, ik zie de immense unelen
op twintig centimeter afstand
langs suizen. Een egaal bruine
golf water bereikt stuurhoog-
te. Frank heeft het gevaarte al
zien aankomen en is behendig
in de zandige berm gaan fiet-
sen. Een waterig zonnetje be-
schijnt inmiddels een land-
schap met wat bomen, strui-
ken en hutten-dorpen en doet
de temperatuur oplopen tot
zon 25 graden. Als ik man-
moedig door het zoveelste gat
heenstuiter, klinkt een luid
'hehéhèhéhéhé' achter me. Op-
geschoten jongetjes in rafelige
korte broekjes hebben het ple-
zier van hun leven. Een wit-
man en een witvrouw, die niet
in een auto zitten (!) maar op
een fiets (!), dwears door al die
modderige gaten (!) rijden. Die
moeten wel hartstikke gek

zijn. Waarin ze wél een beetje
gelijkhebben.

Hoe kom je erbij je leven
fietsend door te brengen?
Frank legt het uit. Eens was
hij, als elektro-technisch inge-
nieur, leraar natuurkunde
aan een middelbare school.
„Allemaal domme kinderen
zonder enige interesse. Ja,
voor dat boemboemboem,
popmuziek. Wat zeg je, Mi-
chael Jackson? Wie is dat? Ze
mochten mij ook niet zo, dus
op een gegeven moment wer-
den mijn oorspronkelijke
fietsvakanties tochten van
maanden. Eerst door Europa,
later door het Verre Oosten,
Zuid-Amerika, ook al eens
van noord naar zuidelijk Afri-
ka. In totaal heb ik nu 275.000
kilometer afgelegd. Puurvoor
mijn eigen 101, het is nu de
eerste keer dat ik voor een
goed doelfiets. Trapt een stuk
lichter h00r..."

Geld? Frank zucht. „Dat
wil iedereen maar weten, hoe
ik het financieel red. Laatst
nog, was ik in een radio-uit-

zending, mochten mensen
vragen stellen. Eerste vraag,
jahoor: waar haalt u uw geld
vandaan? Een beetje ge-
spaard, leg ik uit, en ik schrijf
boeken en geef lezingen als ik
in Nederland ben. Die me-
vrouw werd helemaal boos.
Dat kan nooit, riep ze, maan-
den reizen kost kapitalen!
Maar voor een banaantje be-
taal ik hier negen cent, voor
een flesje cola vijftig, ik slaap
in een tentje of bij de missie,
ik heb geen vrouw en kinde-
ren te onderhouden... Ik kan
niet sparen voor een kasteel,
dat klopt. Maar ik wil ook
helemaal geenkasteel."

VAN TOP tot teen be-
zweet bereik ik, na mi-

nuten lang stijgen, een eetstal-
letje langs de weg. Wankelend
stap ik af, en zie Van Rijn fris
en vrolijk achter een halfje
wit, een tros bananen en, bij
uitzondering, een flesje fanta
zitten, gadegeslagen door zon
dertig giebelende kinderen én
volwassenen. „Zo, daar ben je
dan," zegt hij met bolle wan-
gen. „Stukje van niks van-
daag hè, derig kilometer." Ik
zak neer op een ruw houten
bank; op de grond doen drie
kakkerlakken tikkertje. Van
Rijn werkt in no-time vijf bo-
terhammen, vijf bananen en
twee colanaar binnen en veegt
zijn handen stevig af aan zijn
sokken. „Deed ik per ongeluk
ook toen ik een keer een chic
etentje kreeg aangeboden op
een Nederlandse ambassade.
In m'n tentje heb ik geen ser-
vet, het wordt gewoonte hè."
Met een gefronste blik op de
joelende kinderen, na honden
irritatiepunt nummer twee:
„Zullen we maar weer verder
gaan?"

In Dar es Salaam kreeg
Frank wéér met een Neder-
landse ambassadeur te ma-
ken; de diplomaat hield vrij-
dag 20 september het startlint
vast. Een stuk verband, heel
toepasseüjk gezien het doel
van de tocht. „Ik hoop dat
mensen mijn kilometers gaan
sponsoren," zegt de wereld-
fietser, die in Zuid-Amerika
voor het eerst in aanraking
kwam met lepra en daar diep
getroffen werd door de ver-
minkende gevolgen van deze
ziekte.

Lepra tast het zenuwstelsel
en vooral de gevoelszenuwen
aan. Gevolgen zijn verwaar-
loosde, rottende wonden en
verdwijnend bot, zodat niet
op tijd behandelde patiënten
vaak handen en voeten, of
zelfs armen en benen moeten
missen. In Afrika, Azië en

Zuid-Amerika lijden nog mil-
joenenmensen aan lepra.

„Vijfentwintig gulden per
kilometer, dan zou ikvier ton
bij elkaar fietsen voor de le-
prabestrijding. En het valt
niet in een bodemloze put,
patiënten worden er echt mee
genezen. Een geneesmidde-
lenpakket voor één jaarkost
voor een kind slechts vijftig
gulden. Dus met elke twéé
kilometer kan ik daadwerke-
lijk één kind redden, dat
spreek me aan," zegt Van
Rijn.

■ Behendig de
velegaten in
deweg ont-
wijkend, fietst
Van Rijn door
Tanzania.Zijn
16.000 kilo-
meter lange
monsterfiets-
tocht, diehij
speciaal voor
de Nederland-
se leprastich-

| ting maakt,
eindigtbegin

I mei in Dakar.

■ (INZET) On-
derwegeven
pauzeren met
eenhalfje
brood, wat ba-
nanen en een
flesje Fanta;

' decola was
i tot Van Rijn's
i ontsteltenis
: uitverkocht.

■ In lepra-kamp Bukumbi lo-
pen allebewoners uit om die
'gekke witman op defiets'
van dichtbij te bekijken.
„Waarom neemt hij niet ge-
woon debus?" wordt ver-
baasd gevraagd.

Kilimanjaro
De 800 kinderen (1600 kilo-

meter) die Frank nu achter
zich heeft liggen, zijn prima
verlopen. Zwaar was wel de
drie dagen durende beklim-
ming van Afrika's hoogste
bergmassief, de Kilimanjaro,
bij uitzondering zonder fiets.
„Ben jegek, jekunt daar niet
fietsen, dankun jenet zo goed
een televisie mee naar boven
sjouwen..."

Verder maakte Frank on-
derweg de voor hem gebrui-
kelijke zaken mee. Vrouwen
en kinderen die, vooral in
afgelegen gebieden, gillend
voor hem wegrenden („Vind
jij dat ik een agressieve uit-
straling heb?"), wakker wor-
den, je tentzeil opslaan en het
hele dorp om je linnen huisje
heen zien staan en leedver-
maak (van Franks kant) als er
weer eens een propvolle bus
voorbij hotste over de slecht-
ste wegen van Afrika. „Soms
hingen ze kotsend uit het
raam, hahaha!Wie gaater nou
in zon smerige bus zitten als
jekunt fietsen..."

De duizenden kilometers
die nog vóór hem liggen, zul-
len ongetwijfeld zwaarder
worden. Onrustig Zaïre staat
op het programma, hoe moet
datnou? „Ik ganiet tussen de

rebellen door fietsen, zélfs
niet voor de leprabestrij-
ding," klinkt het beslist uit
de mond van VanRijn, die in
Burkina Fasso al eens van
zijn hele hebben en houden
werd beroofd. „Maar het is
natuurlijk niet in het héle
land ellende, in sommige pro-
vincies is er niksaan de hand.
Ik laat m'n route afhangen
van verhalen van reizigers
die ik onderweg tegenkom.
Desnoods gaik er grotendeels
om heen. Aan deanderekant
moet je je ook weer niet té
bang laten maken. Dan kun
je beter in Nederland blij-
ven..."

En Nederland, daar heeft
Frank hetelkekeer weer snel
bekeken. „Zitten ze zich maar
druk te maken over halve
procenten," zegt hij hoofd-
schuddend. „Dat mis ik nu
gelukkig allemaal, terwijl je
het échte wereldnieuws on-
derweg altijd wel hoort. Zo
zat ik in, ik meen Zuid-Ameri-
ka, toen me verteld werd dat
deRussen Hollandwaren bin-
nengevallen. Ik toch eens
rondvragen. Bleek het Afgha-
nistan te zijn, ach, dat was
voor die mensen daar één pot
nat, ver weg is ver weg."

WILD stuiterend bereik
ik Bukumbi Kamp.

Niet op m'n zadel, maar in een
Land Rover, die dit keer ten
dienste van ondergetekende is
meegegaan. Ik probeer de min-
achtende blikken van Van
Rijn, die natuurlijk het 'kippe-
stukkie' heeft uitgefietst, niet
te zien. Wat een mooi geluid,
zon fiets die achterin de baga-
gebak ligt terammelen.

Bukumbi Kamp is niet voor
niets Franks eindstation van
deze dag. Lepra is pas sinds
korte tijd te genezen. Tien,
twintig jaargeleden kon niets
gedaanworden aan het wegte-
ren van de gezichten, het

langzaam verdwijnen van bot
in armen en benen. Deze
verminkten, voor wiehet me-
dicijn te laat kwam, die dik-
wijls werden uitgestoten uit
hun stam, leven nu met ge-
zonde familieleden allemaal
te zamen in BukumbiKamp.

Tovenarij
Het lijkt een beetje op tove-

narij. Het ene moment staat
Frank nog in zn eentje alleen
bij de ingang van het kamp,
het volgende moment strom-
pelen, rijden, kruipen en rol-
len zich uit alle hoeken en
gaten, hutjes en barakken,
mensen naderbij. Het gelach
en de vrolijkheid is precies
hetzelfde als onderweg. Dat
Frank ook voor hén fietst,
voor geld voor hetkamp, voor
medische zorg en kunstlede-
maten, dat begrijpen ze niet
helemaal: waarom neemt hij
niet gewoon debus?

Die nachtblijft Frank loge-
ren bij twee Nederlandse art-
sen ter plaatse, dr. Elianne
Snoeren en dr. Rob Dijkstra.
Hij oogt wat opgelucht dat hij
van zijn fietspartner, datblok
aan zn been, is verlost. Al-
leen fietsen is toch je ware.
Wat gaat hij trouwens met de
kerst doen, zo alleen midden
in Afrika? „O, ik zoek ergens
een missiepost van de Witte
Paters op. Heb ik toch nog
een witteKerst..."

Bij het wegrijden horen we
op het erf nog vaag 'mormels!
mormels!' opklinken. Het zal
wel weer niet voor ons be-
doeld zijn.

Wie Frank van Rijn wü
sponsoren kan f 25,- of een
veelvoud daarvan storten
op gironummer 50500 van
de Leprastichting, Amster-
dam.

(advertentie)
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Gedragen door muziek en dans is zacht en kalm van
ons heengegaanmijn lievemoeder en grootmoeder

HERTHADE LEUR-SOMMER
weduwevan

TONNYDELEUR
in de leeftijd van 84 jaar.

Sylvia deLeur
Loes Gisolf

Amsterdam, 1 november 1991
De overledene is overgebracht naar het uitvaart-
centrum Osdorp van de Coöperatie PC aan de
Ookmeerweg 273 te Amsterdam alwaar geen be-
zoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden dinsdag5
november a.s. om 13.30 uur in het crematorium
Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam (be-
reikbaar met bus 23).
Na de plechtigheid is er gelegenheidtot condoleren
in de ontvangkamer van hetcrematorium.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
menvan het plotselinge overlijden van onze mede-
werker, collegaen vriend

HANS MEIJER
Zijn grote inzet, zijn positieve levenshouding en
zijn menselijke warmte zullenwij erg missen.
Wij wensen Janeen dekinderen alle sterkte toe dit
groteverlieste dragen.

Collega's en vrienden
Audio-enVideodiensten
PTT Telecom bv

t
Dankbaar voor de liefdeen dezorg waarmee hij ons
gedurende zijn leven heeft omringd, geven wij u
met droefheid kennis dat heden van ons is heenge-
gaan mijn zorgzame echtgenoot, onze vader,
schoonvaderen lievebonpa

IrPAUL GARDENIERS
echtgenoot van

NANSVANLEEUWE
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken over-
leed hij op 72-jarigeleeftijd.

Geleen: W. J.Gardeniers-van Leeuwe
Nijmegen: J.W. M. Gardeniers

C.M. Gardeniers-Nelissen
Charlotte, Evelijn, Anke

Goirle:B. M. Scheepers-Gardeniers
J. J. M. E. Scheepers
Marjolein,Frank

Geleen: W. P. M. Smeelen-Gardeniers
J. A. J. Smeelen
Torn, Menno
Familie Gardeniers
Familie VanLeeuwe

6165 CX Geleen, 1 november 1991
Beatrixlaan8
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 6 november a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk Christus Koning Kluis - Geleen,
waarna uitsluitend de crematie in het crematorium
„Nedermaas", Vouershof 1te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleancevanaf 13.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen dinsdag 5 no-
vember om 19.00uur invoornoemdekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30uur.
Zij die geenkennisgeving mochten hebben ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Enige kennisgeving
Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze
lievetante

ELISABETH HENDRIKA JOHANNA
PRESBURG

geborenSPAAN
(Tante Bep)

op de leeftijdvan 89 jaar.
Gerona,
(Spanje): E. M. Holthuijzen-Hogerwaard

A. J. J.Holthuijzen
en familie

Oudeschild: A. Swennen-Hogerwaard
C. Swennen
en familie

Amstelveen: D. Swaab-Kahn
en familie

Bussurn, 31 oktober 1991
Correspondentie-adres:
Westelijk Halfrond 473,
1183 JDAmstelveen
Tante Bep is overgebracht naar de rouwkamer
„Van Vuure" aan de Gen. de la Reylaan 2 te
Bussurn, alwaar geenbezoek.
De crematie-plechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag5 november a.s. om 13.30 uur in aula II van het
crematorium „Daelwijck" aan deFloridadreef 7 te
Utrecht (-Overvecht).
Gelegenheid tot condoleance, direct na deplechtig-
heid, in de ontvangkamer van het crematorium.

NEDEB
Nederlands Expertise Bureau
Postbus 21090
3001 AB Rotterdam
010-p4036700

BELONING
voor een ieder die inlichtingen kan verschaffen
die leiden tot het aanhouden van de daders en
het terugvinden van een:

Renault 5 TL,
kenteken RZ-78-RT, kleur rood

die gestolen is in de nacht van 30 op 31
oktober 1991 te Amsterdam. De Boelelaan.
Voor inlichtingenkunt u zich wenden tot:- tijdens kantooruren 010-4036706,

vragen naar dhr. H. Kuijper- buiten kantooruren 06-52919295
Uw informatie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk
behandeld.

Algemene kennisgeving
Na een kort ziekbed is overleden mijn lieve man,
onze lieve vader, schoonvader, broer, zwager en
oom

Mr MICHIEL THEODOORTEGELBERG
Baarn, 's-Gravenhage,
2 juni1923 31 oktober 1991

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
's-Gravenhage: E. B. Tegelberg-Thomése

Naarden:Kees enLienke Tegelberg-
Westeroven van Meeteren

's-Gravenhage: Cécile Tegelberg
Doorn: L. M. Gülcher-Tegelberg

Enschede: M. J. Tegelberg-Doornbos
Huizen: E. deVlaming-Tegelberg

Zaltbommel: E. L. Thomése-Lykles
Neven en nichten

De overledene is opgebaard in de rouwkamer,
Burg. Van Karnebeeklaan 13, 's-Gravenhage; al-
daar geenbezoek.
De crematie zal plaatshebben dinsdag 5 november
om 15.30 uur in het crematorium „Ockenburgh",
Ockenburghstraat 21,Loosduinen.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de cre-
matiein de ontvangkamer van het crematorium.

Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maat-
schappij voor Nijverheid en Handel heeft met
leedwezenkennis genomenvan het overlijdenvan

Mr M. TH. TEGELBERG
Oud-algemeen secretaris

Lid van Verdienste
De heer Tegelberg heeft gedurende een reeks van
jaren met toewijding, deskundigheid en gevoel
voor traditie een waardevollebijdrage geleverd aan
de activiteitenvan deMaatschappij.
Zijn menselijke belangstelling, vriendschap en
loyaliteit zullen in onze herinnering blijven voort-
leven.

T. C. Braakman, voorzitter
R. C. Kolff, algemeen secretaris

Haarlem, 31 oktober 1991

En aan de overkant staat, sterk
en stralend in het witte licht,
hij dievan mij houdt en op mij wacht...

Henk Wempe
Heden overleed in de leeftijdvan 70 jaar

HENNY STIL-VANDER MEER
Wezullen haar missen.

Lelystad: Hans Stil
Bernadette Stil-Bolwerk
Jeroen, Hanneke, Maarten

Nijmegen: Marjolein Speijers-Stil
Theo Speijers
Martijn,Paul

31 oktober 1991
Correspondentie-adres:
Punter 32-66
8242EH Lelystad
De crematie zal plaatsvinden dinsdag 5 november
om 15.00 uur in het crematorium, Hoevenseweg 37
te Uden.
Samenkomst voor de plechtigheid om 14.45 uur in
het crematorium, waar tevens gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Op verzoek van de overledenegeenbloemen.
Graag uw eventuele gift aan de Nederlandse Kan-
kerbestrijding: giro 26000Amsterdam.

Hedenoverleed mijnbroer, zwager en onze oom
JUDAWURMS

W. Wurms
R. Wurms-van der Veen
H. Wurms
J.Scholman-Wurms
A. G. P. Scholman
W. Worms-Wurms
W. Worms

Amsterdam, X november 1991
24Chesjwan5752

Correspondentie-adres:
J.Scholman-Wurms
Bertram 67
1422RV Uithoorn
De begrafenis zal plaatsvinden op 3 november 1991
te ca. 14.30 uur op de joodse begraafplaats te
Muiderberg.
Vertrek Ter Kleef 6, Amsterdam-Buitenveldert om
14.00 uur.

Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, maar ook dankbaar dat hij na
een arbeidzaam leven nu derust heeft gevonden,
geven wij kennis dat heden van ons is heengegaan,
mijn inniggeliefde man en onze oom

HENDRIK MATEBOER
(Henny)

Ridder in deOrde van Oranje-Nassau
op deleeftijdvan 82 jaar.

M. Mateboer-Boerdam
Armelies en Jan

31oktober 1991
Thomas aKempisstraat 102 a
8022 AB Zwolle

Liever geenbezoek aan huis.
Geen bloemen.

Mijn man en onze oom isopgebaard in het uitvaart-
centrum, TerPelkwijkpark 18 te Zwolle.
De crematieplechtigheidzal plaatshebben dinsdag5
november a.s. om 11.00 uur in het crematorium
„Kranenburg",Kranenburgweg 9te Zwolle-Noord.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van deplech-
tigheid in dekoffiekamer van het crematorium.

Bestuur, directie en medewerkers van de Neder-
landse Hartstichting en het Hoofdbestuur van de
Vereniging Vrienden van de Hartstichting hebben
met leedwezenkennis genomen van het overlijden
op 31 oktober 1991van hun oud-medewerker

H.KLOOSTERMAN
Zijn vele verdiensten voor onze organisatie zullen
in dankbare herinneringbij ons blijven voortleven.

Namens bestuur, directieen
medewerkers:
drs.J.C.vanDeth,
algemeendirecteur

's-Gravenhage, 31 oktober 1991

FAMILIEBERICHTEN
kunnen van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 17.00
uur telefonisch worden opgegeven onder nummer 020 -
585 8006 Na 17.00uur tot 20.30 uur (op vrijdag van 17.00
tot 19.30 uur) nummer 020-585 2230 en 585 2231 of per
fax nr 020-5852216.
Op zondagavond van 19.00 tot 21 30 uur onder nummer
020-5858006.

De heer en mevrouw
VANDER VIS-ROOVERS

geven met vreugde kennis van de geboorte van hun
dochter

Bibian
Vinkeveen, 28 oktober 1991

Geboren:
Amber

dochtertje enzusje van
STEVEN, MARIËL
enKIMSCHILTE

Huizen,
31 oktober 1991

Getrouwd:
JhrF.Teding
van Berkhout

en
B. M. Groeneweg

Amersfoort,
29 oktober 1991

Getrouwd:
G. F. Muller

arts
en

Jonkvrouwe
Wendelien E. deGeer
's-Gravenhage,

" 2 november 1991

Getrouwd:
Michiel W. Scholten

en
Karin S. Bouwman

Kockengen,
2 november 1991

„Moedig in tijden van gevaar"
Op 29 oktober 1991 is na een liefdevolleverzorging
door Gerardina de Gouw en Johanna de Gouw-de
Groot, van ons heengegaan onze vader, schoon-,
groot- en overgrootvader

CASPAR JOSEPHCHRISTTAAN
MARIE SCHNEIDER

Ridder in deOrde van deNederlandseLeeuw
Oud-voorzitter van deRaad van Beroep

en hetAmbtenarengerechtte Amsterdam
op de leeftijd van 88 jaar.

„Mij spreekt de bloeme een tale
mij is het kruid beleefd
mijroert het altemale
dat God geschapenheeft."

Guido Gezelle
Ede: H. S. Schneider

G. Th. Schneider-Schneider
Norbury (G.8.): J.L. Klingen

Klein- en achterkleinkinderen
Haarsteeg, 29 oktober 1991
Mommersteeg 68
Correspondentie-adres:
Buurtmeesterweg7,
6711 HLEde
Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie in
familiekringplaatsgevonden.

Remember me, forget myfate.
Mijn lievevriend en ons aller

WOUTER JAN VAN OS
antiquair

29 januari1942 31 oktober 1991
heeft zijn moedige strijd om te leven tot mijn groot
verdriet moeten staken.

Uit aller naam:
MingYu

Keizersgracht 495 hs.
1017 DM Amsterdam.

Geen toespraken.
Wout is thuis alwaar gelegenheid tot afscheid ne-
men zaterdagvan 19.00 tot 20.00uur.
De begrafenis zal plaatsvinden maandag 4 novem-
ber om 14.00 uur op de Nieuwe Oosterbegraaf-
plaats,Kruislaan 126te Amsterdam.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van deplech-
tigheid in een der ontvangkamers van de begraaf-
plaats.
Vertrek vanafKeizersgracht 495 om 13.15uur.

Bedankt voor jefijne vriendschap
WOUTVAN OS

We zullen jemissen.
Wout
Herman

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze beste vriend en
collega

LEK WATERMAN
Lex, bedankt voor alles wat je voor ons hebt
betekend.
Wij wensen mevrouw Waterman en de kinderen
veel sterkte toe.

Familie Veenvliet
Dick en Hermien
Hans en Anita

Almelo, 1 november 1991

Algemene kennisgeving
Op woensdag 30 oktober 1991 is vredig van ons
heengegaan

JOHANMEKKINK
kunstschilder

weduwnaarvan
W.M. L. VAN DENBRINK

* 27 augustus 1904
Namens defamilie:
C. H. le Nobel-Mekkink
H.W. Verdoorn
J.A. Verdoorn

Vegetarisch Centrum „Felixoord"
Correspondentie-adres:
Zonneheuvelweg 16
6861 AE Oosterbeek
De crematie heeft inmiddels in alle stilte plaatsge-
vonden in het crematorium te Arnhem.

Algemene kennisgeving
Als leven lijdenwordt
komt de dood als een vriend

Met droefheid geven wij u kennis dat van ons is
heengegaanonze vader, schoonvaderen opa

PETRUS ARNOLDUS HESSELMANS
op de leeftijd van 73 jaar.

Bergen (Dld.): H. Tenwolde-Hesselmans
H. Tenwolde

Schiedam:P. Hesselmans
L. Hesselmans-van Maanen

Hellevoetsluis: P. J.Hesselmans
T. Hesselmans-Sloot
en kleinkinderen

29 oktober 1991
P. J.Oudstraat2B4
3354VJPapendrecht
Correspondentie-adres:
P. Hesselmans
Bosrand 2
3121XASchiedam
De begrafenis heeft op de begraafplaats te Papen-
drecht in beslotenkring plaatsgevonden.

Enige en algemenekennisgeving
Tot onze diepe droefheid is, na een liefdevolle
verzorging in „Het Zonnehuis" te Doorn, plotseling
van ons heengegaan mijn dierbare echtgenoot, onze
lievevader, schoonvaderen opa

PIETER JOHANNESEMONDDEKANTER
* 13-06-1900 f 28-10-1991

Uit allernaam:
G. J. deKanter-Kamphuis

1 november 1991
Sportlaan 7
3951CGMaarn
Ingevolge zijn wens heeft de begrafenis in besloten
kring plaatsgevonden op de Algemene Begraaf-
plaats te Soesterberg.

mmtmm^^__^_■

In memoriam
3-11-1990 3-11-1991

WELMOED WINKLER PRINS
Ik denkaan je,elke dag,
elkuur

Theo

Met verslagenheid en diepe ontroering vernamen
wij dat plotselingis overleden

MONIQUE C. J. SCHOOR-KOUDIJS
Vrouwvan onze algemeen-secretaris

STEPHANSCHOOR
Wij zullen proberen hem tot steun te zijn.

Hetbestuur en alle vriendenvan de
StichtingMedia Club International en
Media Club ConsulsteNew Vork,
Willemstad/Curacao,Brussel en Helsinki

Baarn, 2 november 1991

Hierbij geven wij kennis dat op 26 oktober 1991
onverwacht in zijn slaap isoverleden

HERMANUSANTONIUSDROGE
(BUL)

op deleeftijd van 73 jaar.
E. M.Dröge-Deken (Poes)
Kinderen
Kleinkinderen

De crematieplechtigheid heeft op 30 oktober 1991
plaatsgevonden.
Wij zullen hem heel ergmissen!

Tot ons groot verdriet overleed op 29 oktober 1991
na een langdurig ziekbed, onze lieve mammie,
schoonmoeder, grootmoeder, mijn zuster en onze
tante

JANNAFABERY DE JONGE-
BOGAARD

Oegstgeest: AnjaFabery de Jonge
Oegstgeest: JerphiaPloeg-Fabery de Jonge

Geert-Arjen Ploeg
Arianne
Emiüe
Jan-Hermen

Leiden: Hermy Hübert-Fabery de Jonge
Bahrain: JanPeter Fabery de Jonge

JaneFabery de Jonge-Fuller
Christiaan
Lindsay

Oegstgeest: L. Bogaard
Nichten en neven

Oegstgeest, 1 november 1991
Correspondentie-adres:
Oranjelaan 9
2341 CA Oegstgeest
Het was de wens van mammie in besloten kring
begraven te worden bij de „Groene- of Willibrord-
kerk" te Oegstgeest.

Tot ons aller verdriet is letje/tante let heengegaan.
Nooit de moed opgegevenom te blijven leven, heeft
zij nu de ongelijke strijdverloren.

MARGARITHACATARINA MARIA
ADRIAAN

♦Bireuen fRijswijk
8 oktober 1916 1november 1991

Schagen: H. P. M. W. Stöcker-Adriaan
kinderen en kleinkinderen

Tilburg:E. Berhitoe
M. Berhitoe-de Kwak
kinderen en kleinkinderen
en verdere familie

Correspondentie-adres:
R. Stöcker
Maarten Mooystraat 32,
1759XKCallantsoog
Er is gelegenheid om afscheid te nemen in het
uitvaartcentrum Sorghvliet, Groot-Hertoginnelaan
1 te 's-Gravenhage op dinsdag 5 november van
16.00-16.45uur.
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal
wordengehouden in de grote aulavan het cremato-
rium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 te 's-Gra-
venhage/Loosduinen op woensdag 6 november om
13.15uur.
Na de plechtigheid iser gelegenheidom te condole-
ren in de ontvangkamervan hetcrematorium.

zaterdag 2 november 1991

2 Timotheüs 2:19B DeRere kent deZijn«p|
Na een leven vol toewijding en zorg voor allen isl
geheel onverwachtvan ons heengegaanmijn innigK
geliefdeman, onze vader en grootvader

GERRIT VAN MEERVELD
in de leeftijd van 81 jaar.

M.van Meerveld-Vreeling
J. J. van Meerveld
B. van Meerveld-van derTas
H. van Veen-van Meerveld
B. C. van Veen
H. van Meerveld
G. van Meerveld-Bosma
en kleinkinderen

31 oktober 1991
Kerklaan 2
1027 APAmsterdam-Zunderdorp

Geen bloemen.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcflj
trum De Banne van de Coöperatie PC aan MH
Bezaanjachtplein 51 te Amsterdam-Noord maand»
van 19.30tot 20.15 uur.
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehojfl
den op dinsdag 5 november a.s. om 14.00 uur in *l
N.H. Kerk te Zunderdorp, waarna de begraferilfl
aldaar zalplaatshebben.
Na de plechtigheid is er gelegenheidtot condolenH
in dekerk.■_____________________■_———————————————————^

1De overweldigende belangstelling en deelneming wel
u ons heeft betoond tijdens de ziekte en na het ovetjl
denvan mijnlieve man en onze zorgzamevader

JOOPDE GIER
hebbenons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost well
ons dit heeft gegeven. Daar het ons onmogelijk is u all*
persoonlijk te schrijven, betuigen wij u op deze wij2l
onze welgemeende dank.

Gretha de Gier-SchreudëH
Bianca en Frank
Marco

Abbenes, november 1991

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven die>
van u mocht ontvangen na het overlijden van nw
zorgzame vrouw

BEP KLEINBUSSINK-NIJKAMP
zeg ik u hartelijk dank.

J.KleinbussÜ 1'
Borculo, november 1991

, I

Uw hartelijkheid en medeleven tijdens de ziekte en f1
het heengaan van mijn lieve vrouw, onze lieve moedfij
en oma

AUKJE GEESSIEN BEETS-WIJKSTRA
hebben ons goed gedaan en getroost.
Wij betuigen u hiervooronze oprechtedank.

Pietßeets
kinderen
en kleinkinderen

Mijdrecht, november 1991
Korenmolen 60

■ ,
■ ML

, '
. ,A\

Gevestigd:
Mw. D. IM. Jesse

Tandarts
Behandeling voor ziekenfondspatiënten en particulieren
Veronesestraat 4, 1077RB Amsterdam.
Tel. 020-6762030. 7

1

DE WERELD VAN CAÏSSA
Lex Jongsma verzorgt al sinds twintig
jaar de schaakrubriek in De Telegraaf.
Dit boek gaat over dewereldkampioenen, j
de grootmeesters en de meesters.
Een groot aantal partijen wordt op de ■voet gevolgd en becommentarieerd.
Verkrijgbaar in de boekhandel, of door
overmaking van f 29,50 op postgiro
305972 t.n.v. Teleboek bv, Amsterdam, :
met vermelding van de boektitel.
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Andreae nieuwe
topman bij

Albert Heijn
Van onze economische

redactie
a ZAANDAM, zaterdag
t. J.G. Andreae (45) wordt

i j|w 1 januari 1992 de presi-
dent van Albert Heijn. Hij is

,<j sinds 1979 in dienst van Ko-
j*inklijke Ahold, de moeder-maatschappij van Albert
Iffcijn.
I Daar was Andreae onder
freer manager van het AH-
jdistributiecentrum in Tilburg

Jen directeur van Marvelo, een
ftan de dochtermaatschappij -van Ahold. In 1987 werd
P.J tot lid van de Albert Heijn-

i directiebenoemd.Jl De heer F.I. Ahlqvist, lid
an de raad van bestuur van

i {Ahold, zal bij de komst van
Andreae zijn waarnemende
güictie in de Albert Heijn-

i 'directie neerleggen.
'"^iii 'Officier eist 9 jaartegen 'grote man' uit Colombia

Zwarebewaking
bij cocaïnezaak

door Fred Soeteman
DEN HAAG, zaterdag

Grimmig unicum in de Nederlandse strafrechtspleging: zwaar bewa-
pende politiemannen met o.a. H&K MP-5 machinepistolen in de
rechtszaal, waar getuigen in een proces over cocaïnesmokkel worden
Verhoord.

Voor de beveiliging van
£ran_port vanuit België en
"■et verblijf van vier getui-
9en die voor de Haagserechtbank moesten ver-
Schijnen, was gisteren niets
t^n het toeval overgelaten.

"evier waren juist donder-dag zelf in Brugge tot zware
«raffen veroordeeld. De Bel-
gtsche justitie had hen voor
eén dag 'uitgeleend' voor het
Proces tegen Juan Antonio
'-"Q. (35), die volgens officier
Y^o justitie mr. D. van den
«rock als 'grote man' recht-
streeks uit Colombia naar ons
«and was gekomen om de op-
|*t en omzet van een cocaïne-
■^ode op te vijzelen. De offi-
Cler eiste tegen hem een ge-
Vai»genisstraf van 9 jaar.

Grote partijen. Sinds 1989 werkte de bende
111 Nederland, aanvankelijk
pdirigeerd door Leonel L.G*egen wie 7 jaar is geëist. Inft^t afgelopen voorjaar ver-
scheen Juan Antonio op het
toneel, die volgens justitie di-j^ctwerkte onder de Colom-
biaanse baas Esteban, waarna
~e scheepstransporten die tot

toe telkens zon 5 kilo
c°ke behelsden, omhoog

schoten tot partijtjes van 25
en 15 kilo die in de havens
van Rotterdam en Zeebrugge
werdenaangeland.

Advocaat mr. A. Moszko-
wicz op wiens aandrang het
getuigeverhoor van de Belgi-
sche veroordeelden voorna-
melijk werd georganiseerd,
vroeg vrijspraak voor zijn
cliënt, omdat de getuigen,
met de ogen van Juan Anto-
nio in hunrug, nu grote delen
van hun belastende verkla-
ringen terugnamen. Boven-
dien bleken in België fouten
te zijn gemaakt in de verta-
lingen van oorspronkelijk in
het Spaans opgenomen ver-
klaringen.

De getuigen Harold L. en
zijn vriendin Nora 8.8., bei-
den in België veroordeeld tot
7 jaar, Jaimes Hernandez O.
en Mohamed G., veroordeeld
tot 5 jaar, konden door een
arrestatieteam van derijkspo-
litiein gepantserde auto's gis-
teravond nog op tijd weer bij
deBelgische grens worden af-
geleverd. Justitie had hen ei-
genlijk per helikopter willen
transporteren, maar dat plan
was nietuitvoerbaar.

„Het is geen sinecure ge-
weest, deze getuigen hier te
krijgen", zei officier mr. Van

den Broek. „Ik hoop niet dat
dit een trend wordt, want het
heeft heel wat voeten in de
aarde."

De officier vroeg een straf
van 2 jaar (6 maanden voor-
waardelijk) tegen de vrouw
Sjamela P. (41), de gewezen
echtgenote van dader/getui-
ge Harold L. die van huis uit
leraar Nederlands is. De
vrouw erkende dat zij samen
met Harold o.a. een vouw-
fiets in stukken had gezaagd,
waaruit gesmokkelde coke
tevoorschijn was gekomen,
dat zij coke verborgen in
sportschoenen naar een afne-
mer in Bremen had gebracht
en vele tienduizenden gul-
dens in omgekeerde richting
had getransporteerd. Sjame-
la, ex-kleuterleidster en on-
derwijzeres, is beschreven als
'slaafse huismus' die slechts
opdrachten van haar heer en
meester Harold uitvoerde.
Zelf zei zij: „Hij gebruikte
me welvoor dit soort zaakjes,
maar verder schaamde hij
zich om met mij op straat te
lopen, omdat ik zo dik en
lelijkben..."

Uitspraak: 15november.

Uitstel van halvering
kilometervergoeding
voor gehandicapten
Van onze parlementaire

redactie
DEN HAAG, zaterdag

De halvering van de kilo-
metervergoedingvoor het ge-
bruik van taxi's en auto's
door gehandicapten is uitge-
steld van 1 januari1992 naar 1
april van dat jaar.

Met dit uitstel heeft staats-
secretaris Ter Veld (Sociale
Zaken) meer tijd om samen
met de Tweede Kamer over-
leg te voeren over de precieze
invullingvan deregeling.

De verlagingvan inkomens-
grens van ’50.000 naar
’43.000 waarboven een ge-
handicapte niet meer in aan-
merking komt voor een ver-
voersvoorziening, gaat per 1
juli1992 wel volgens planning
door.

Dodelijke val
Vanonze correspondent
WALSOORDEN, zaterdag

Bij een bedrijfsongeval op
het terrein van Bleyko Beton
is gisteren de 23-jarige Eric
Andre uit het Zeeuwsvlaam-
se Axel om het leven geko-
men.

De man was bij het bedrijf
bezig met laswerkzaamheden,
op een hoogte van vijftien
meter. Hij heeft daarbij vrij-
welzeker zijn evenwicht ver-
loren en is naar beneden ge-
vallen. De arbeidsinspectie
stelteen onderzoek in, samen
met de technische recherche
van de rijkspolitie Middel-
burg.

Pomphouders
uit Drenthe
veroordeeld
Van onze correspondent

ASSEN, zaterdag
Wegens overtreding van de

Winkelsluitingswet zijn gis-
teren door de economische
politierechter in Assen zes-
tien Bovag-pomphouders uit
Drenthe veroordeeld tot boe-
tes van ’ 500 tot ’ 1000.

In totaal 60 Drentse pomp-
houders waren direct op de
bon gesüngerd nadat op 1 fe-
bruari het verbod van kracht
ging om na zes uur 's avonds
nog branche-vreemde artike-
lente verkopen.

Honderden patiënten botweg in de steek gelaten

Oogspecialist Lim met
noorderzon vertrokken

doorRené Steenhorst
AMSTERDAM, zaterdag

De bekende Amsterdamse oogspecialist van Chinese af-
komst dr. H.J. Lim, jarenlangverbonden aan onder meer het
Boven IJ Ziekenhuis in Amsterdam-Noord, is sinds enige
weken spoorloosverdwenen.

Hij heeft ons land van het
ene op het andere moment
verlaten, zonder de directie
van het Boven IJ Ziekenhuis
en zijn praktijk met vele hon-
derden patiënten van zijn de-
finitieve vertrek in kennis te
stellen.

De ziekenhuis-directie
werd onlangs volledig over-
rompeld door een faxbrief
van dr. Lim, afkomstig uiteen
postkantoor ergens in de Brit-
se kroonkolonie Hong Kong.
„Hij schreef daarin heel kort
dat hij niet meer terug zou
komen in ons ziekenhuis,
waar hij sinds 1987 werkzaam
was," zegt directeur patiën-
tenzorg drs. R.B. Schoole-
man. „Waar dokter Lim nü is
weten wijwerkelijk niet."

Ramp
De abrupte verdwijning

van de specialist betekent een
ramp voor veel van zijn pa-
tiënten. Een groot aantal van
hen zou de komende weken
en maanden een door Lim te
verrichten oogoperatie on-
dergaan. Anderen waren in
afwachting van een diagnose.
Directeur Schooleman: „Hij
stond alsoogarts goed aange-
schreven, leverde prima
werk. Hij was zeer kundig in
het implanteren van ooglen-
zen. Maar dat hij zijn patiën-
ten botweg in de steek heeft
gelaten, is onvergeeflijk!"

Dat vindt ook de regionaal
inspecteur voor de volksge-
zondheid in Noord-Holland,
dr. P.Lens: „Sommige patiën-
ten zijn overgenomen door
hetVU-ziekenhuisin Amster-
dam. Maar velen zijn tussen
wal en schip gevallen. Als
Lim weer terug zou keren

naar Nederland, zou ik een
zaak aanhangig maken bij het
medisch tuchtcollege. Want
hij heeft hetvertrouwen in de
geneeskunst ernstig onder-
mijnd."

Ook Lims advocaat, mr. J.
Koets uit Haarlem, zegt niet
te weten waar zijn cliënt zich
thansophoudt.

" Dr. H.J. Lim

Redenen
Naar de redenen van Lim's

vertrek kunnen de verschil-
lende partijen slechts gissen.
Medische redenen zijn, ge-
zien zijn goede staat van
dienst in verschillende zie-
kenhuizen (Wilhelmina Gast--
huis, Luthers Diaconessen-
huis e.d.), vrijwel uitgesloten.
Financiële en/of fiscale rede-
nen worden door verschillen-
de van onze bronnen als „het
meest waarschijnlijk" geacht.
Lim had naast zijn zieken-
huis-praktijk ook enkele pri-
vé-praktijken en was verbon-
den aan de Stichting Medisch
Centrum Oog en Bril. Ook
daar werden collega's en pa-
tiënten met het plotselinge
vertrek van Lim geconfron-
teerd.

De directie van het Beven
IJ Ziekenhuis is bezig met de
opvolging van de verdwenen
dokter. „Er zijn nog heelveel
problemen op te lossen inzake
de financiële kant van zijn
praktijk," zegt directeur
Schooleman.Ook het Amster-
damse Ziekenfonds ZAO
heeft nog „een appeltje met
hem te schillen."

Rost van Tonningen
krijgt ’ 5000 boete

ARNHEM, zaterdag
F. Rost van Tonningen-

Heubel, bijgenaamd de zwar-
te weduwe, moet vijfduizend
gulden boete betalenvoor het
beledigen van de joodse ge-
meenschap in haar vorig jaar
verschenen boek Op zoek
naar mijn huwélijksring.

Dat heeft de Arnhemse
rechtbank gisterochtend be-
paald. Als de Velpse weduwe
de boete niet betaalt, moet zij
vijftig dagen gevangenisstraf
ondergaan. Het is de derde
keer dat Rost van Tonningen
door de Arnhemse rechtbank
veroordeeld wordt voor het
verspreiden van racistische
geschriften. (ANP)

Weinig animo voor
winkelexperiment

Van onze economische
redactie

DEN HAAG, zaterdag
Ruim 95% van de winkels,

die mogen experimenteren
met volledig vrije openstel-
lingsuren, wil daar niet aan
meedoen.

Dat blijkt uit een onder-
zoek van het Koninklijk Ne-
derlands Ondernemersver-
bond (KNOV). Het experi-
ment wordt gehouden in de
gemeenten Den Haag, Den
Helder, Landgraaf, Humme-
lo,Keppel en Skarsterlan.

Misdrijven met gestolen lelijke eenden opgelost
Van onze correspondent

ENSCHEDE, zaterdag
De politie van Enschede heeft de

afgelopen tijd 34 personen in de leeftijd
van 14 tot 28 jaar aangehouden, die het
met name hadden voorzien op zoge-
naamde lelijkeeenden.

In totaal wisten de mannen veertien
van deze auto's te stelen om daar vervol-
gens mee op het dievenpad te gaan. Ze
hadden het vooral op deze auto gemunt

omdat die gemakkelijk te kraken zou
zijn.

Met de aanhoudingen zijn in totaal
ruim zestig misdrijven opgelost. Het
ging daarbij om inbraken in Chinese
restaurants, het stelen van auto's,
bromfietsen en fietsen en het leeghalen
van gokkasten.De auto'swerden welis-
waar teruggevonden, maar het overgro-
te deel van de buit werd vergokt. De
politie zegt niets te kunnen vertellen

over de hoogte van de schade, maarvast
staat dat datzeer fors is.

De mannen trokken er in wisselende
samenstellingen op uit in met name de
regio Twente. Daarnaast werden inbra-
ken gepleegd in onder meer Breda en
Rotterdam. Op twee inwoners van Rot-
terdam na, zijn alle verdachten afkom-
stig uitEnschede. De zaak kwam aan het
rollen toen twee jongens van 14 en 16
jaarwaren aangehouden op verdenking
van diefstal van een lelijkeeend.

Voorzitter
De Partij van deArbeid is

in paniek. Bij deverkiezingen
voor de TweedeKamer, ge-
meenteradenen provinciale
staten liepen dekiezers bij
bosjes weg. En uit peiling van
depublieke opinie blijkt dat
aan dieuittocht nog steeds
geen einde is gekomen.

Wanneer er nu verkiezin-
gen zouden worden gehou-
den, zou dePvdA zélfs een
nek-aan-nek-raceom deder-
deplaats moeten lopen met de
VVD. Een partij, altijdal klei-
ner dan dePvdA, diehet
bovendien de laatste jaren
ook niet bijzonder voor de
wind is gegaan.

GroenLinks en vooral D66
zijnde grote winnaars in de
slag om dekiezersgunst. Dus
wat denkendeovergebleven
socialisten? Inderdaad: 'ifyou
can'tfight them, jointhem'
en vervolgens komen ze met
hetoriginele ideevan een
nieuwe, progressieve combi-
natie waarin dezepartijen
met dePvdA zouden moeten
opgaan.

Burgemeester van Thijn
van Amsterdam is zelfs cd
zover dat hij hetD66-gedach-
tengoed tot hetzijne heeft
gemaakt. In zijn zojuist ver-
schenen boek 'Democratie als
hartstocht' pleit hij voor de
rechtstreekse verkiezing van
minister-president, commis-
saris derKoningin en burge-
meester met een enthousias-
me of hij hoogst persoonlijk
op dat idee is gekomen.

...

Natuurlijk steltD66 zich
gereserveerdop. Al haar
voorstellen voor staatkundige
vernieuwing zijn in het verle-
den, mede met steun van de
PvdA, van tafel geveegd. Bo-
vendienzijn de democraten
van Hans van Mierlo nog lang
niet vergeten dat dePvdA
henniet alleenbij de laatste
kabinetsformatie alseen bak-
steen liet vallen, maar hen
ook nog eens devoet dwars
zette bij devorming van de
colleges van Gedeputeerde
Staten na de jongstestaten-
verkiezingen.

Die lauweD66-reactie was
voor dePvdA een tegenvaller,,
want de nood is hoog, een
groot aantalkamer-zetels
staat op detocht en alser
niets verandert, is ook het
regeringspluche weergauw
verleden tijd.

Daarom was het maargoed
dat Jos vanKemenade een
paar jaargeleden deopdracht
had gekregen eens na te gaan
hoe departijkon worden ver-
nieuwd. En laat hij nu net
klaar zijn met zn aanbevelin-
gen!

Dus legde waarnemend
voorzitter Castricum deze
week uit, hoede PvdAzal
worden vernieuwd.Dat zal
namelijk gebeuren door
stroomlijning van departij-
organisatie.

Nou daarzullen dekiezers
rooie oortjes van krijgen.

Castricum zei ook dat er
een nieuwevoorzitter moet
komen. Deze dient„een cul-
tuuromslag door te voeren."

Daarom was hij op zoek
naar „een duizendpoot dieals
kop van Jutwüfungeren,
maar daarnietonder gebukt
gaat."En vervolgens gaf hij
derest van deprofielschets,
waarvan een zonnigkarakter,
een flexibele geest en hetver-
mogen een ontspannen sfeer
tot stand te brengen deopval-
lendstekenmerken waren.

Burgemeester van Thijn
van Amsterdam wist meteen
al iemand: FélixRottenberg.
Deze zouals directeur van de
Amsterdamse Balie bewezen
hebben een echtpolitiek debat
tekunnen uitlokken.

Ik zie dekiezers al in de
startblokkenstaan om hun
stemop dePvdA uit te bren-
gen.

Nee, dan is er een veel bete-
re kandidaat.Het is een man
dievaak alskop van Jutfun-
geerten niettemin het zonne-
tje in huis blijft.

Waar hij ook optreedt, al-
tijd trekt hij volle zalen en na
afloop gaan de mensen onver-
anderlijk volstrekt tevreden
huiswaarts.Bovendien is hij
sterkverbonden met dekleur
van departij, want hij heeft
rood haar.

Als dePvdA dus verstandig
is, danprobeert ze André van
Duin alsvoorzitter te krijgen.
Hij is de enige die hetkiezers-
volk nogPvdA kon loten
stemmen.

Maar alsAndré verstandig
is dan zegt hij 'nee. Want zit
dePvdA weer in de lift, dan is
het maar devraag of zelfs een
verhuizing naar Aruba talent-
volle mensen nog langerkan
vrijwaren tegen nivellering.

A.G. Brouwer

.^aterdag 2 november 1991

" Hef pasgeboren Holstei-
ner kalfje van veehouder Jan
Huibert 801l(26) uit het Bra-
bantse Doeveren had eigenlijk
helemaal niet van de sinds 1
oktober verplichte grote oor-
merken voorzien hoeven te
worden. Door een unieke spe-
lingvan denatuurprijkt op het
voorhoofd van het stamboek-
kalf namelijk het levensgrote
cijfer 7. „Over haar identiteit
hoeft dus niemand ook maar
een seconde te twijfelen",
zegt vriendin Koosje van der
Pol van deboer lachend.

Foto: Gerard Damoiseaux
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Het arrestatieteam van de Rijkspolitie zorgde voor
een zware bewaking in dc rechtszaal. V.1.n.r.: Dc getui-
gen Mohammed G., Nora 8.8., verdediger mr. A. Mosz-
kowicz, getuige Harold L, verdachte JuanAntonio C.Q.
metzijn tolk en getuige JaimesO.
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Veilingen van Oude Meesters

JP^.. iïffliïê .^^awa

PieterClacsz. (1597-1660). Stilleven met een roemer en oesters.
dcsigneerd met monogram en gedateerd 16-4K.

Paneel, 45 x 63 cm. Richtprijs ’. 350.000-500.000.

Schilderijen van Oude Meesters.
Veiling: 12 november 1991

om 10.30 en 14.30 uur.
Tekeningen van Oude Meesters.

Veiling: 13 november 1991 om 10.30 uur.
Kijkdagen: 8 t/m 11 november,

10.00 tot 16.00 uur.
De catalogus van beide veilingen, nr. 555,

kost/. 50,- (’. 55,- mcl. porto).

(Correctie op onze advertentie van 26 oktober.)

Sotheby's Amsterdam
Rokin 102, 1012 KZ Amsterdam

Telefoon: 020-627 56 56%

Voor het geluk geboren
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lEDERE LADA
HEEFT STANDAARD EEN
VERSTELBAAR STUUR.

Nuchter als we zijn, doet Lada niet aan in hoogte verstelbare sturen. Aan het ■
feit dat 'n stuur naar links én naar rechts kan, heeft menig automobilist

de handen al vol. Trouwens, hoeveel chauffeurs hebben niet eindeloos hun

stuur versteld, om het tenslotte gewoon op de standaardhoogte te zetten?

Daarom blijven we bij ons besluit om datvoor u - als kleine extra service -
in de fabriek al te doen.

SAMARA VANAF 14.975,-* AFGEBEELD SAMARA DIVA VANAF 20.275,-*

Lada " De auto zonder Bla Bla fJHI A[>A
" PRIJZEN INCL. BTW EN KATALYSATOR, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN EN ML-BEHANDELING. GREMI AUTO-IMPORT BV, BORNHOLMSTRAAT 20,9723 AX GRONINGEN. BEL VOOR DEALERLIJST TEL.: 050-6838 88. 1 1 I Hi____^^-__kH_-_^ji.^^W^

VAN GREMI
WAT DENKT U? STANDAARD OF EXTRA? ELKE SAMARA IS UITGERUST MET: GELAAGDE VOORRUIT, ACHTERUITRIJLAMPEN, REMBEKRACHTIGING, RUITEWISSER INTERVAL MET 2 SNELHEDEN, VERWARMDE ACHTERRUIT, WIS/WAS INSTALLATIE ACHTERRUIT,

NEERKLAPBARE ACHTERBANK, TWEE VAN BINNENUIT VERSTELBARE BUITENSPIEGELS.L _ I



Kandidatuur nog onzeker

PvdA wil Rottenberg
als partijvoorzitter

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, vrijdag

, De directeur van het politiek centrum De Balie in Amster-
!j*m, Felix Rottenberg (34) is de gedoodverfde opvolger van
**arjanne Sint als nieuwePvdA-partijvoorzitter.

Tal van PvdA-aidelingen
en politieke topfiguren zoals
burgemeester Ed van Thijn
en oud-partijvoorzitter Max
van den Berg hebben een
dringend beroep gedaan op
deze libertijns-linkse 'angry
young man' van de sociaal-
democratische beweging om
zichkandidaatte stellen.

Rottenberg maakt medio
volgende week bekend of hij
de kandidatuur zal aanvaar-
den. De nieuwe partijvoorzit-
ter wordt overigens pas in
februari 1992gekozen.

Rottenberg heeft in tal van
interviews duidelijk gemaakt
dat hij in het geheel niet staat
te springenop een topbaan bij
de PvdA. Hij zal dan ook
ongetwijfeld harde eisen aan
de partij stellen omtrent de
invulling van het voorzitter-
schap. Komt de partij aan
deze verlangens niet tege-
moet, dan lijkt het zeer onze-
ker dat Rottenberg de kandi-
datuur zal aanvaarden.

Rottenberg was op zijn
achttiende reeds lid van het
partijbestuur. Op zijn 28ste
stapte hij op, omdat hij vond
dat de partij zich onvoldoen-
de vernieuwde. Nu wil de
PvdA hem echter als redden-
de engel binnenhalen.

Rottenberg: „Het is geen
zelfgenoegzaamheid maar de
afbraak van de PvdA heb ik
reeds in 1984 voorspeld. Ik
word nu ongelooflijk onder
druk gezet mij kandidaat te
stellen. En de partij gaat mij
ook zeer aan hethart, maar als
ik het doe dan verwacht ik in
ieder geval een drastische
reorganisatie van departij."

Rottenberg is voor veel
PvdA'ers de ideale voorzitter
omdat hij (nog steeds) jongis,
een onafhankelijke opstelling
kiest en zeer actief is op het
grensvlak van politiek en cul-
tuur. Als directeur van De
Balie is hij tevens onderne-
mer (omzet ’4 miljoen per
jaar). Hij bezit bovendien
over zeer veel uiteenlopende
maatschappelijke contacten.
Sedert 1982 is hij directeur
van De Balie. Dit centrum
heeft zich inmiddels ontwik-
keld tot een vooraanstaand
cultureel-politieke denktank.

Statiegeld van
vijftien cent
op batterijen
Van onze parlementaire

redactie
DEN HAAG, zaterdag

.Een statiegeld van min-
stens vijftien cent voor weg-
M^rpbatterijen en tien cent
Voor oplaadbare batterijen
*« nodig zijn voor een effec-
tieve inzameling. Dat conclu-
deert het ingenieursbureau
lebodin na een onderzoek in
°Pdracht van het ministeriev»n Milieubeheer.

Mocht na enkele jaren on-
verhoopt blijken dat met bo-
vengenoemde bedragen on-voldoende batterijen worden
'^gezameld, dan zou het sta-
lgeld voor wegwerpbatterij-en op een kwartje moeten
worden gesteld. Het statiegeldvoor oplaadbare batterijenw°rdtdan3scent.

Minister Alders (Milieube-
heer) wil volgend jaar statie-
geld op batterijen gaan hef-
fen indien de NederlandseVereniging van Fabrikantenen Importeurs van Batterijen
niet met een alternatief planvoor de inzamelingkomt.

Meisjekomt om
bij autobotsing
Van onze correspondent

ZEELAND, zaterdag
Het zeventienjarige meisje**. van Hoof uit Uden is gis-

ternacht bij het Brabantse
Zeeland om het leven geko-men.

De auto waarin zij met drie
Plaatsgenoten tussen de 21 en

Jaar zat, botste op een pro-
vinciale weg in volle vaartfrontaal tegen een met beton-nen palen geladen vrachtwa-pn> nadat eerst eenzelfde

met oplegger was ge-
schampt.

De personenauto reed dooronbekende oorzaak op dever-
eerde weghelft. De drie an-
üei-e inzittenden raakten le-
vensgevaarlijk gewond.

Vrachtvliegtuig
De London-Sydney Mara-

thon 1993 zal evenals de vori-
ge rond de 16.000 km lang
zijn. Hij start 17 april 1993 in
Crystal Palace in Engeland en
moet 16 mei daaropvolgend in
Sydney eindigen. De in totaal
110 deelnemers hebben dan
door West-Europa, de Sovjet-
Unie en India gereden. Van-
daar worden de auto's met
twee Antonov-vrachtvliegtui-
gen naar Australië getild.
Deze oversteek duurt 14 uur.
In 1968 ging iedereen op de
boot en die overtocht nam 13
dagen in beslag.

„Het venijn zit echter in de
staart. In Australië dus",
weet David van Lennep zich
te herinneren. „Wegen enkli-
maat daarzijn zo afwisselend,
daar is geen peil op te trek-
ken." Het DAF-team wordt

echter vergezeld door Volvo-
stylist Rob Koch, die toen
teamleider was. Hij was daar
ook al beroemd en berucht
om zijn fabelachtige kennis
van hetreglement. „We moes-
ten daar zo nu en dan mee
scoren omdat onze DAFjes,
net zoals nu, de lichtste en
traagste auto's waren. Ons
voornaamste doelis overigens
om aan te komen. Niet om zo
hoog mogelijk te eindigen."

" Het Nederlandse DA F-team
bij het kleine autootje waar-
mee de monsterrit naar Syd-
ney moet worden gereden.
V.1.n.r.: Geert Vermeer, Jan
Vermeer, David van Lennep en
Paul van Doorne.

EIGEN FOTO

Brand vernielt
pindahandel
in Giessen

Van onze correspondent
GIESSEN, zaterdag

Een enorme vlammenzee
heeft gisteravond in het Bra-
bantse Giessen voor tiental-
len miljoenenguldens schade
aangericht.

De olieperserij en pinda-
handel De Graaf werd hele-
maal verwoest, nadat een sta-
pel pallets door onbekende
oorzaak in brand was gevlo-
gen. Het vuur werd aanvan-
kelijk bestreden door de
korpsen uitAlmkerk, Giessen
en Woudrichem.

Omdat de vijftig brand-
weerlieden niet tegen de
laaiendevuurzee waren opge-
wassen, werd assistentie inge-
roepen van de brandweer-
korpsen van Breda en Etten-
Leur.

Onredelijk
Maar volgens directeur

Messelink is deze conclusie
te dol: „Puur juridisch heeft
het hof inderdaad die nacht-
vluchten afgekeurd. Maar
het heeft ook geconcludeerd
dat het onredelijk zou zijn
dat het vliegveld nu
's nachts dicht moet.

Marathontocht van 16.000km opnieuwgereden

DAFjes herhalen
tocht naar Sydney

door JackKruger
AMSTERDAM, zaterdag

De autosportgeschiedenis van een kwart eeuw geleden gaat zich
herhalen. De London-Sydney-Marathon die in 1968 werd verreden gaat
in 1993opnieuw van start.

Aan dit evenement, waar
toentertijd De Telegraaf ex-
clusief verslag van deed,
doen drie Nederlandse equi-
pes mee. Het uit twee auto's
bestaande Dutch National
DAF team presenteerde
zich vorige week.

kleinzoon van Hub van Door-
ne, stichter van DAF en uit-
vinder van de variomatic. Zij
rijden in de DAF 55 met het
kenteken 02-55-HD, de auto
die onder handen van de le-
gendarische Rob Slotemaker
in 1968 op een prachtige 17e
plaats eindigde.

Een van de rijders van
toen, David van Lennep doet
nu weer mee. Zijn navigator
is Paul van Doorne, een

De tweede DAF-equipe be-
staat uit de broers Jan en
Geert Vermeer. DAF-fanaten
van huis uit en vol enthou-

siasme en vertrouwen: „We
zouden het met geen andere
auto willen doen." Ook zij
rijden met een DAF 55 die net
als de oude fabrieksauto in
feite volledig wordt her-
bouwd. In een speciale werk-
plaats in Helmond waar ook
monteurs van weleer in hun
vrije tijd hun vakmanschap
en toewijding zullen inbren-
gen.

„De auto's moeten over
een jaar klaar zijn", vertelt
Paul van Doorne, ~en we pro-
beren ze zo origineel moge-
lijk te houden. Hoewel we
wel iets proberen te doenaan
de oorspronkelijke topsnel-
heid van 123 km/u." Alle
(tien) auto's krijgen ter her-
kenning een rood nummer.
In totaal doen 33 rijders uit
1968 weer mee.

Sociale partners
akkoord over
ziekteverzuim

Van onze economische
redactie

DEN HAAG, zaterdag
Werkgevers- en werkne-

mersorganisaties hebben gis-
teravond laat een akkoord be-
reikt over centrale aanbeve-
lingen om het ziekteverzuim
terug te dringen.

Daarmee willen zij invoe-
ring van een wet te voorko-
men, waarin het kabinet be-
paalt dat de sociale partners
na afloop van de cao opnieuw
moeten onderhandelen over
eerder gemaakte cao-afspra-
ken over bovenwettelijke
aanvullingen op het zieken-
geld.

De sociale partners roepen
in het akkoord de cao-onder-
handelaars op om afspraken
te maken over arbeidsvoor-
waardelijke prikkels in de
vorm van geld en vrije tijd.

Bij de financiële maatrege-
len moet gedacht worden aan
een soort bonus/malus-sys-
teem per bedrijf of bedrijfs-
tak. lemand die vaak ziek is,
kan dan bij voorbeeld voor
een nader overeen te komen
percentage gekort worden op
de aanvulling op zijn zieken-
geld, terwijl een gezonde col-
lega een extraatjekrijgt. Het-
zelfde geldtvoor devrije tijd.

Man verongelukt
in Bussurn

BUSSUM, zaterdag
Een J5-jarige inwoner van

Bussurn is gisteravond in zijn
woonplaats bij een verkeers-
ongeval om het leven geko-
men.

Op het moment dat hij te
voet bij een verkeerslicht de
straat overstak werd hij door
een auto gegrepen en was vrij-
wel op slag dood. Over de
juiste toedracht tast de politie
nog in het duister.

Beroering om blokkade
van vliegveld Beek
door JoCortenraedt

MAASTRICHT,zaterdag
In Limburg is gisteren

grote beroering ontstaan
over het dreigement van de
Vereniging tegen Uitbrei-
ding Vliegveld Beek om
met blokkade-acties het
vliegverkeer op de luchtha-
ven Maastricht onmogelijk
te maken.

Directielid H. Messelink
van de luchthaven spreekt
van een vorm van terroris-
me, die zal leiden tot een
gevaarlijke escalatie.

Burgemeester Van Goet-
hem van Beek spreekt het
vermoeden uit dat voorzit-
ter W. Willemsvan de actie-
groep samen met een kleine
harde kern van zijn vereni-
ging heeft gekozen voor ex-
tremisme, terwijl de meer-
derheidvan de ongeveer 600
leden daar niet in gekend is.
„Hier herken ik de vereni-
ging niet in, die al die tijd
via de juridischeweg gestre-
den heeft. Als er daadwer-
kelijk luchtblokkades ko-
men, zal ik als burgemeester

moeten ingrijpen".
Voorzitter Willems heeft

in een brief aan het Ameri-
kaanse expressbedrijf Eme-
ry gedreigd het recht in ei-
gen hand te nemen en het
nachtelijk verkeer onmoge-
lijk te maken. Volgens Wil-
lems moet het tussen acht
uur 's avonds en acht uur
's morgens muisstil zijn op
de Limburgse luchthaven.
Aangezien het Haagse Ge-
rechtshof eind september in
de zoveelste juridische pro-
cedure rond het vliegveld
heeft geoordeeld dat de
nachtvluchten in feite on-
rechtmatig zijn, wil de actie-
groep daar snel een einde
aan maken.

Overval op
Leids casino
Vanonze correspondent

LEIDEN, zaterdag
Bij een gewapende overval

op het Golden-Ten casino in
het Holliday Inn hotel in Lei-
den zijn onbekenden er gis-
teravond met ruim / 20.000 en
een hoeveelheid fiches van-
door gegaan.

Twee mannen van onge-
veer 1.75 meter langdwongen
de ongeveer 25 aanwezigen in
de speelzaal op de grond te
gaan liggen. De mannen
maakten zich van de inhoud
van dekas meester en vlucht-
ten op een gereedstaande mo-
tor in de richting van de snel-
weg A44.

röxGRATB
DEKRANT VAN

! WAKKER NEDERLAND j
i Ja, ik ontvang De Telegraaf 12 dagen gratis omdat ik me nu i
I abonneer op de krant van wakker Nederland.

Naam: 'Straat:
I Postcode: I

Plaats: |
I Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) I

I Dlk neem een maandabonnement a ’ 24,65. EAA I
I D Ik neem een kwartaalabonnement a ’ 73,40.

_"""->,_ Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel aan:
trta.<xm^ De Telegraaf, Abonnementenafdeling,1(06-0567 Antwoordnummer 3409, 1000 PA Amsterdam.

-"„/./ii1'1 Prijzen alleen geldig in Nederland en België.

_____! ______________! a*aam—ÉU\

I (advertentie)

r— — ■ ~- ■
111

_____ ...... JU WU__ __J_t_:^___j

Gelukkig is er een specialist die u daar graag bij helpt.
U maakt promotie of uw salaris wordt verhoogd. Een gunstige ontwikkeling, maar stel dat

u daardoor de loongrens overschrijdt en uit het ziekenfonds moet. Dan wilt u toch probleemloos
de overstap naar een particuliere ziektekostenverzekering kunnen maken?

Daarom is het belangrijk om te weten dat wij u daarbij graag helpen. Door u een betrouw-
baar alternatief, de Zeker Beter Polis, te bieden. Dat is een meer dan volledige verzekering
die voor vrijwel alle medische behandelingen een 100% vergoeding kent. Terwijl u toch maar een
uiterst bescheiden premie betaalt.

U vraagt zich af hoe dat kan? Dat kan omdat we nu al meer dan 35 jaar specialist in ziekte-
kosten zijn. Een specialist bovendien die zonder winstoogmerk en uitsluitend in het belang van de
verzekerde zijn werk doet. Daarom spelen wij bijvoorbeeld ook actief in op de behoefte
aan thuiszorg, bepaalde privé-klinieken en hulp van een aantal buitenlandse ziekenhuizen wan-

neer er in Nederland onvoldoende mogelijkheden voor u zijn.
O Dus vraag uw assurantie-adviseur nu naar de Zeker Beter Polis van Nuts

ft- Ziektekostenverzekering. Er is ook een brochure waarin wij alles duidelijk
NUTS voor uop een ri' te hebben §ezet U kunt deze §ratis aanvraê en met de coupon of

ZIEKTEKOSTEN u belt ons even: 070-3100613/ 3100614.
VERZEKERING . , ,> Nuts Ziektekostenverzekering NV/ Specialist in ziektekosten_ | Stadhoudersplantsoen 214. 2517 SK Den Haag.

m^m __^ !^^

Raadpleeg nu de specialist. Naam m/v

Stuur mij kosteloos de brochure: Adres:
D 'Een betere kijk op ziektekosten' Postcode: Plaats: I

en een vrijblijvende offerte-op-maat. Telefoon: Leeftijd man:
D Tandartskostenverzekering. Leeftijd vrouw: Leeftijd kind(eren):
D Studentenverzekenng. Assurantie-adviseur: , — ■
Stuur deze coupon in een open envelopzonder postzegel naar: Nuts Ziektekostenverzekering NV, Antwoordnummer 1053, 2500KB Den Haag. -■
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In combinatie met de bouw van Koopsommen
JM een 4 sterren Hotel worden een De studio's gaan / 159.000,-- en

M _A 50 ,al fiolelappartementen de hotelsuites gaan vanaf t
_^_\ gerealiseerd Dit gehele project is 242.000,-- excl BTW kosten

W gesitueerd op de Veluwe, De BTW zal tengevolge van de
_^_ grenzend aan een uitgestrekt exploitatie overeenkomst

\^| natuurgebied terugvorderbaar zijn. Aanvraag in
behandeling

I^P t^k Bij dit project staan comfort,
W 0 privacy, veiligheid en een Zowel de studio's als de hotelsuites

■||■| ■ professionele exploitatie voorop worden volledig ingericht.
mt—m—mm^—. Hel rendement kan oplopen tot 14E_________i procent Uw eigen parkeerplaats °e uitgebreide dokumentatiemap

en berging in de ruime kunl u aanvragen bij
LIESBOSSTRAAT 8 parkeerkelder, completeert het Kamphuis Consultancy
4813 BD BREDA geheel
POSTBUS 9710 f4801 LV BREDA Uw vakanties, weekends en vrije ■ ._^_ _ _J 3
TEL' 076-228049 tijd brengt u met deze investering fVclf _\ l§JfHJ_-S

„„... door in een uniek stukje w ~
Nederland, terwijl uw rendement Postbus 98, 6600 AB Wijehen

FAX: 076-228064 groeit Voor de liefhebbers bevindt Tol.: 08804 - 1322»
zich vlakbij een golfbaan. Fax: 08894 " 24100

SLIMME
SCHOOLVERLATERS

KIJKEN EERSTIN
DE KRANT

Maak f2,75 over op giro 533100 t.n.v.
De Telegraaf, Amsterdam onder vermelding
van 'eindexamen. Of haal die 20 pagina's
dikke informatiekrant GRATIS bij een van
de vele ASB uitzendbureaus.ggEINDEXAMEN ,
Een onmisbarekrant voor schoolverlaters ]. i
■

Alleen iemand als u
gevenwe 'n fikse korting.

Uw huis zorgt naast Niet alleen bij brand,
woonplezier ook voor jgjjj^Lmaar ook bijvoorbeeld
stijgende woonlasten. 'êM bij inbraak, storm en

Gelukkig dus maar mM waterschade.
dat verzekeren bij JË ________ n oet

OHRA gewoon M L u rechtstreeks
betaalbaar blijft. m m zaken met

Want met OHRA ■ I deskundigen,
ben je iemand. M gOg Gebruik

lemand M W daarom nü de
die wij, als er ■ mr bon voor een
eens iets mocht W I gratis brochure,

gebeuren met U kunt ook
uw huis of inboe-T^ VI 1éénvan de OHRA
del, onmiddellijk I al binnen-
uit de brand helpen. 1 V stappen (zie de

En hoewel u ■ ■ Gouden Gids),
bij OHRA tot 30% lil Of sneller
lagere premies be- nog: bel even.
taalt, bent u toch " f 085-249249
verzekerd van m^^^ Heel gewoon
de meestcomplete dekking. bij OHRA., __,
IJa, stuurt u mij zo snel mogelijk en geheel vrijblijvend uw I
| informatie over de OHRA Inboedel-, Woonhuis- en Aanspra- i

" kelijkheidsverzekeringen voor Particulieren. Plus dechecklists .
J om de waarde van mijn huis en inboedel tebepalen.
I Naam. voorletters: M/V I

■ Straat:

| ode plaats

I Telefoon: I

. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: OHRA Verzekeringen, ,
1 Antwoordnummer 3344. 6800 ZA Amhem. 0110021191
_MM MM MMM MMM MMM MM MMM MM MMM MMM MM «MM MMMP MM MMM MMM MMM MMM *_W MM

_^vILJO/A\
wnm

Met OHRAben jeiemand.

AMSTERDAMSCHE
IJSCLUB

Jaarlijkse Algemene Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering
zal gehouden worden opmaandag
25 november 1991, aanvang 20.00
uur, in de Industrieele Groote Club,
Dam 27, Amsterdam. De verga-
derstukken worden u op verzoek
(tel.: 6967326) toegezonden.

Cereal Prodücts
(Holland) B.V.

Cereal Prodücts (Holland) B.V.
is door besluit van de aandeel-
houders d.d. 30 oktober 1991 per
die datum ontbonden.
Het plan van uitkering is ter
inzage voor een ieder neergelegd
ten kantore van het Handelsregi-
ster van de Kamer van Koophan-
del te Amsterdam en ten kantore
van de vennootschap.
Executive Management
Trustmij B.V.
Vereffenaar

Gezien op
RTL 4

/Hl

LICHAMELIJKE
KLACHTEN

Introduktie van een nieuw ap-
paraat voor verlichting van li-
chamelijke klachten (gekozen
tot produkt van het jaar door
The Sunday Times).
De Acuhealth-set bestaat uit
een apparaat en een uitgebreide
en overzichtelijke gebruiksaan-
wijzing en wordt geleverd met
een „niet-goed, geld-
terug"-garantie van 30dagen.

Bel nu Acuhealth
01751-40274
of onderstaande bon insturen.
Behalve lichamelijke klachten
heeft u niets te verliezen.

Acuhealth Antw.nr. 10188,
2240 WB Wassenaar
Ja, stuur mij vrijblijvend infor-
matie over de Acuhealth-
apparatuur voor verlichting van
lichamelijke klachten.
Naam:
Adres:

Postcode:

■ Plaats: T^.

Am I __________________■ _-_mAWWAWW m mMW IB ■■—WW bWW
AWW ___ ____r

___l ___■ _____ ____^ ___^ _^_. __■ J__ü -___.____________________É_r B____l _________________r _____■ -____■ '
tÊÊÊÊÊÊ i^. Jatuurlijk loopt een Tissot altijd

I op tijd. Het is immers het oudsteJf^___B___P VIÏF___l p-j i i iJL- Zwitserse horlogemerk met een Is*

■P* Bl legendarische naam in precisie, duurzaam-
l/'/^T"* 7 ?%\ Jr—WÊL —T—W*\. be'^ en ciesign- Maar >n de week van 2 c/m

J^ ' /f» lil 9 november breken de erkende Tissot- jßf*o
IV" "ta Hl lip dealers even met deze fameuze traditie. In \\ X*/%^L. ' lwv,;

>" "- i, "_w_\ oS xV i ____ ___.\ ,<■ 7 7 ,’' \^mit^ * ' de etalage kan zich dan één Tissot-horloge x 7 }Am M

r_*a_____m bevinden dat reikhalzend uitziet naar de Z3 ~ J M *,
__r' mk ___«"» (/——_—\ Hfl ■ dizomer: het loopt alvast een uur voor. - yfl"»^ ■___ uH _-__! IH Mocht u als eerste dit horloge ontdekken, |___T^_ll ""

meldt dit dan in de winkel en u wordt ter %m , i
*^^^W m 0M plekke de gelukkige eigenaar van dit sieraad i_».-i»»i !■__■

DEGRATIS
-■'-*-*>*_*:'■■'■■ voor de pols. Gratis. Vanzelfsprekend zet de... ~1,1 \SB -—— <■ Tissot-dealer 'm meteen voor u op wintertijd.

HSlb Zoek de afwijkende horloges in deze f
SG25^ krant en verdien forse korting.
<"____4fißBßßflMb_____: _c

";""M"w'rr"'; 2 In deze krant, in deze advertentie en mis-
L»"*o*~~^y3M_Wi_9_**+J '■ ,HMHn

S, %, 2l3te schien ook wel op andere pagina's, zijn
J^v T,SSOT , /% Tissot-horloges afgebeeld. Bijna allemaal 2

W~~ Jr LU m J^v"- ' --% geven ze dezelfde tijd aan: negen voor twee. I

\^/ " *\# %~y/" i'W Bijna allemaal, want er zitten twee eigenzin- 1

lk^:': S lhL« sim n'§e borloges tussen die een afwijkende tijd ■ ■ _-—

u-S' W 'W laten zien. Wanneer u deze horloges uit- I L ■ '
"pjjjjF knipt en bij uwTissot-dealer inlevert, krijgt n^p« j

_|wr^rnn^ u eenmalig maar liefst 10% korting op de l^_^fc^^_fcm_ _P
=i" "i^" Srs^ aanschaf van een kwaliteits-horloee van ,
**^fe Tissot. Deze aktie blijft een week na het ver- DWISS Cjuallty 1 llTie

schijnen van dezekrant geldig.

TISSOT
Levering direkt uit ambachtelijke

fabriek aan partikulieren...! ▲
zaterdag en zondag ___■[
KLOKKENSHOW t_l P%f
In de KLOKKENFABRIEK P^J(sinds 1948) vindt u vele B^_____rW
wandklokken en staande [ fljH 1
horloges. _Böt^j*^_l
De stijlklokken worden door K^^g^M
ons in elke gewenste houtsoort "^H
gemaakt. vjj
Dagelijks kunt u onze fabriek _V—\
bezichtigen en zien hoe onze
stijlklokken worden gebouwd __Wi 'Alle klokken worden voorzien
van een certificaat van echtheid
en twee jaar garantie, worden WW
gratis thuisbezorgd, opgehangen
en afgesteld.

Geopend: K
ma t/m za van 10-17 uur, M Wk
elke zondag van 13-17 uur. Jj
Vraag naar de m
KLOKKENFABRIEK M Wb

Stijlklokkenfabriek Schoonhoven
Dam 36, Schoonhoven, 01823-3099.

k (achter Pannekoekenhuis. t.o. Klokkenmuseum). ,

Rente waarmee u kunt rekenen:

Vaste Rente bij de
Deutsche Bank.

U wilt eengroter bedragvoor niet al te lange tijd tegen
voordelige rente beleggen? Maak dan gebruik van ons
aantrekkelijk aanbod met vaste rente:
f_\ Deutsche Bank spaarbrieven nu tot en met een

rentepercentage van 12,01%
gemiddelde waarde per jaar.
Voorzorg-spaarplannenmet lange looptijden en hoog
rendement.

U kunt ons bezoeken of bellen. Wij adviseren u gaarne.
De weg naar de Deutsche Bank loont de moeite.
Op termijn zal een bezoek aan ons een juiste investering
blijken.

■ 7 ot aaW ook

Filiaal KREFELD,
Ostwall 131, tel. 0949/2151/638316
Filiaal GELDERN,
Hartstraat 38, tel. 0949/2831/1091
Filiaal KEVELAER,
Peter-Plümpe-Platz 12, tel. 0949/2832/6015
Filiaal KEMPEN. _
Buttermarkt 6, tel. 0949/2152/51533 j\

Deutsche Bank MA

SCHEEPSTUDINGEN **kgL
„...UT « 550 nno New

Kleine vaart Btóf&ST trSk-
ALEXANDERGRACHT 31 30 z GRACHT 31 J»iu _. x w
Scilly Islands nr Newport. AM- Santo». BAL""

Zeebrugge nr Antwerpen, BA-
RENTZGRACHT 31 680 w Land-
send nr Northfleet. BASTIAAN
BROEREI Rotterdam nr Im-
mingham. BLOEMGRACHT 31
pass. Valencia nrRoven, CARO-
LA SMITS 31 Vitoria nr Gha-
zaouet, CHRISTINA 1 Rotter-
dam nr Engeland. CONSTANCE
31 teSuez. DUIVELAND3I Rot-
terdam nr Londen, DUTCH
FAITH 31 te Rotterdam,
DUTCH MASTER 1 te Rotter-
dam. DUTCH MRINER 31 Rot-
terdam nr Dagenham, DUTCH
MATE 1 te Rotterdam. DUTCH
NAVIGATOR 31 25 zo Ibiza nr
Livorno, DUTCH SPIRIT 3 Rot-
terdam nr Tees. FAIRLANE 31
500 nw Port Said nr Karachi.
HEERENGRACHT 2 verw. te
Napels. INDEPENDENT AC-
CORD 31 240 wzw Landse4nd
nr Antwerpen, JAN STEEN 8
verw. te Hongkong. JESSICA 31
200 z Menorca nr Malaga,
KAAPGRACHT 31 25 zw Finis-
terre nr Southampton, KUP-
PERGRACHTI 30 wzw Gotland
nr Rio de Janeiro. KONINGS-
GRACHT 31 65 no Alexandria nr
Aqaba. LEE FRANCES 31 920
wzw Cabo Verde nr Rotterdam,
LINGEDIJK 31 Rotterdam nr Ri-
mini. UJNBAANSGRACHT 31
60 z Glofito nr Perto Quetzal.
MARATHON 31 50 ono Annaba
nr Thessaloniki. MARENOVUM
31 dwars Cromer nr Swansea.
MARGRIET 1 150 w Haifa nr
Haifa. MERAN 31 360 w Hebri. den nr Aberdeen. MYSTIC 31
620 zw Flores nr Newport,
NAYADICI teLome. NEDFREE
ZER 31 145 zzo Straat Tiran nr
Seychellen. NEELTJE BROERE
31 te Rotterdam, NOBLESSE 31
40z Wightnr Dordrecht. OCEA-
NIC-ICE 31 25 nw Casquets nr
IJmuiden. PALEISGRACHT 1
375 nw Torrestraat nr Mackay,

I PALMGRACHT 31 20 o Sidney
nr Melbourne. PARKGRACHT 1
112 zw Yokohama nr Yokoha-
ma. PIJLGRACHT 31 1100 zw
Djakarta nr Rotterdam, SHELL-
TRANS 2 verw. te Shellhaven.
SINGELGRACHT 31 420zo Ber-
muda nr Brownsville. SLOTER-
GRACHT 1 te Bremen, STELLA

NOVA 31 210 o Srilanka <!
Colombo, STELLA PROCYON;'
60 n Landsend nr Amsterd'"11,
STURGEON 1 thv. Whitby "I
Immingam. SUPER SERVANt-f
31 30 zo Madeira nr Norfo'j
TROUT 31 Rotterdam nr R**
nes. W1LMA 2 verw. te Las P'
mas.

Grote vaart '*ALOABI 31 thv. Lollend nr 6*
vlo. AMSTELBORG 1 90 tj
Brost nr Zeebrugge. DOC'''
EXPRESS 20 31 240 no Azor*
nr Baltimore. ETREMA 7 ver>.
te Singapore. GEOPETES-1S 'to Hongkong, HASKERLAND"»1

270 w Finisterre nr HoustO|l
JAPAN SEA 1 te Singapore, M
UND 1 toTuticorin, JO LONN,!
to New Plymouth, JO MArV
31 25 o Harwich nr Sealsand*
MAASSLOT 31 Houston *<Cristobal. MAASSTAD 31 11*
*w Kaap stad nr Paranagu*
MAASSTROOM 31 Kobe nr U.san. NEDLLOYD BAHRAIN 31
Singapore nr Nochin, NEP
LLOYD BANGKOK 31 80 o Zan-
zibar nr Port Kelang. NED
LLOYD BARCELONA 31 VitorjJ
nr Montevideo, NEDLLOYD
CLEMENT 1 te GuayanquÜ
NEDLLOYD HOORN 31 Lissa-
bon nrFor sur Mer, NEDLLOV"
HOUTMAN 42 Hongkong "_
Pusan. NEDLLOYD MARSEILg
3 verw. te Manta, NEDLLOY»
VAN NECK 31 te Colombo
NEDLLOYD VAN NOORT 31
910 ozo Rio Grando do Sul n'
Durban. NEDLLOYD ROCHEfi-
TER 1 te Jakarta, NEDLLOYP
SAN JUAN 1 te Fortaleza. NED-
LLOYD ZEELANDIA 31 365 iW
Casablanca nr Salvador, PRIN$
CASIMIR 31 110 ozo BarcelonJnr Douala. PRINS FREDERf*
WILLEM 31 80 w Freetown _,
Douala. PRINSES MARGRIfH
31 ta. Torbay. RIO FRIO 31 25**
n Kaap Finisterre nr Cristobal'
ROYAL KUPPER 31 120 wz*>
Brost nr Algiers. RIJNBORG 3t
te Rotterdam, SPRING PANDA
31 te Haifa. TINEKE 31 te Puer-
to Blivar.
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Oppositie Zambia aan winnende hand
LUSAKA, zaterdag

In Zambia lijkt deoppositie
"ij de eerste parlements- en
Presidentsverkiezingen in 23
jaar waaraan meer partijenkonden meedoen, op een gro-
te stembusoverwinning af te
stevenen.

Het Zambiaanse persbu-reau ZANA meldde gisterendat Frederick Chibula, de ri-
vaal van dezittende president
Kenneth Kaunda, aan dewin-nende hand is. Ook bij de
Parlementsverkiezingen zou
Uiiluba's Beweging voor
Meerpartijen DemocratievMMD) fors voorliggen opKaunda's UNIP (Verenigde
Nationale Onafhankelijk-
neidspartij). Kaunda en de
JJNIP zijn al sinds de onaf-
hankelijkheid in 1964 aan de
"lacht.

De uiteindelijke uitslag kann°g wel dagen op zich laten
Wachten.

Volgens internationale
Waarnemers zijn er niet of
Rauwelijks onregelmatighe-
den geweest tijdens de ver-
dingen. (Reuter)

Een Zambiaanse functionaris sorteert de stembriefjes die giste-
ren werden ingevuld in de eerste vrije verkiezingen sinds 23 jaar.
De stapel voor de zittende president Kaunda is duidelijkkleiner
dan dievan detegenkandidaat Chiluba. Foto: Reuter

Scheldpartij
ontsiert top

Door Josvan Noord en Gabriëlle van Gelderen
MADRID, zaterdag

Ondanks de schitterende ambiance kreeg de
stemming in de vergulde Zuilenzaal in het konink-
hjk paleis in Madrid gistermorgen een allesbehalve
fraai aanzien, toen de historische vredesconferen-tie voor het Midden-Oosten ontaardde in eenPlatvloerse scheldpartij tussen Syrië en Israël.
, Terwijl de afgevaardigden
|* de met wandtapijten en
"^stallen luchters versierdezaal verstard en ongelovig
;oel«isterden, wisselden dejsraelische premier, Jitzjak
Sjamir, en de Syrische minis-
J*r van Buitenlandse Zaken,*arouk al-Shara, beledigin-

U* en beschuldigden ze
e'kaar van terrorisme.Nadat Sjamir zijn aartsvij-and Syrië ervan had beschul-
jj^d „één van de meest on-aerdrukkende en tiranniekeregimes in de wereld" te zijn,

al-Shara tijdens zijn
l°espraak ten antwoord met
j*n „gezocht"-foto van Sja-
j^.die dateerde uit het anti-
ntse verzetsverleden van de

premier.

Drama
Het was een ochtend vol£rama in de Zuilenzaal, die°egon toen Sjamir Syrië af-

«Is de basis vanerr°ristische groepen en
":een land, dat de twijfelach-ge eer geniet een van dejneest onderdrukkende en ti-
annieke regimes ter wereldte herbergen".

nder deverklaring, dat hij
T" ni een gebaar dathem door
nf +4rabische gedelegeerdenet in dankwerd afgenomen
7". naar Israël terug moest
SaKKGn om op voor de
aobathviering te zijn, verüet

Sjamir daarop de zaal.
*uj was dus niet aanwezig
*h al-Shara tussen zijn pa-rassen een uit 1948 date-pnde politiefoto van Sjamir

haalde, ver-
d £!^ *n periode dat deze

? Jeider van de beruchte zio-'"^sche Stern-bende was.
vJ^ foto omhoog houdend,
T^klaarde de Syrische be-windsman daarop: „Hij werk-|f*nee aan de (in 1948 gepleeg-ir'jnoord op graaf Bernadot-
£ ac VN-afgezant in hetMid-

vermoordde
j^desondérhandelaars enn durft hij te praten overlerrorisme".
Nerveus
°e furieuze uitvallen ver-

-o?^aakten een gespannen
ril^Hkking OP het „pokerge-
J*t' van de „hoofdarchi-
,c| ' van de conferentie, dejvöerikaanse minister van«ttrtenlandse Zaken James
r}*er, en deden zijn Sovjet-

Boris Pankin, die de'ïeenkomst voorzat, nerveus
°P?ijnlippen bijten.

Na dit weinig verheffendePektakel waarschuwde een*°mber kijkende Baker decelnemers in zijn slotwoord,
°*n het einde van de eersterase van de conferentie, opOnomwonden wijze dat zij hetaheen zichzelf te danken zul-

len hebben, wanneer zij de
kans opvrede latenglippen.

Verder noemde Baker de
afwezigheid van hun bereid-
heid om vertrouwenwekken-
de maatregelen te treffen „te-
leurstellend". „U hebt een
proces van onderhandelingen
op gang gebracht, dat kans
van slagen heeft", aldus Ba-
ker.

„U hebt echter nagelaten U
op adequate bezig te houden
met de menselijke dimensie",
zeiBaker verwijzend naar het
lijden van de vluchtelingen
en andereslachtoffers van het
ruim 40 jaar oude Midden-
Oosten-conflict.

Twisten
Bakers' scherpste kritiek

op de deelnemers betrof ech-
ter het feit, dat deze zijn blij-
ven twisten over de vraag
waar de volgende ronde van
de conferentie, die van direc-
te besprekingen tussen Israël
en zijn Arabische buren, zal
plaatsvinden.

Terwijl Israël eist dat de
besprekingen bij toerbuurt
plaatsvinden in de landen die
aan de Midden-Oosten-confe-
rentie deelnemen, wijzen de
Arabische landen dit af, om-
dat dit een de facto erkenning
van Israël zou betekenen.

Uiteindelijk stemde de Is-
raëlische premier er gisteren
toch nog mee in dat de bilate-
rale besprekingen morgen
voor één dag in de Spaanse
hoofdstad worden gevoerd,
om de uiteindelijke locatie
voor het bilaterale overleg te
bepalen. De Arabische lan-
den konden het gisteravond
echter onderling nog niet
over tijd en plaats van de
tweede fase-gesprekken eens
worden.

Svv Kyi blij met Nobelprijs
OSLO, zaterdag

De Birmese oppositieleidster Aung San Svv Kyi is dank-
baar voor het feit dat haar de Nobelprijs voor de Vrede is
toegekend. Dat heeft het Noorse Nobelinstituut gisteren
gemeld. Het instituut liet weten dathet SvvKyi onlangster
ore is gekomen datzij deNobelprijs heeft gewonnen.

De militaire machtheb-
bers in Birma houden de
45-jarige Svv Kyi al twee
jaar in huisarrest in de
hoofdstad Rangoon. Het
was tot gisteren onduidelijk
of zij wist van het winnen
van de Nobelprijs die haar
op 14 oktober werd toege-
kend. Svv Kyi kreeg de
prijs wegens haar geweldlo-
ze strijd voor de democratie
en derechten van de mens.

„Zij weet dat zij dit jaarde
Nobelprijs heeft gewonnen.
Zij heeft verklaard dat zij
dankbaar is voor de eer die

het Comité voor de Nobel-
prijs haar heeft betoond", zo
zei Odd Arne Westad, on-
derzoeksdirecteur van het
Nobelinstituut. Westad wei-
gerde bekend te maken wie
SvvKyi heeft ingelicht.

Svv Kyi zal vanwege
haar huisarrest de Nobel-
prijs niet in ontvangst kun-
nen nemen. Westad maakte
bekend dat haar man, de
Brit Michael Aris, en haar
zonen Alexander en Kim
haar op 10 december in Oslo
zullen vertegenwoordigen.

(Reuter)

Israël bestookt
Hezbollah-basis

JERUZALEM/BEIROET, zaterdag
De Israëlische luchtmacht heeft gisteren, op de derde dag

van de Midden-Oostenconferentie in Madrid, twee aanvallen
uitgevoerd op het dorp Louweizeh, ten noorden van de
zogeheten veiligheidszone in Zuid-Libanon. Het dorp is in
handen van de pro-Iraanse Hezbollah, die heeft opgeroepen
tot een 'heilige oorlog' tegen de vredcsonderhandelaars in
Madrid.

De luchtaanvallen op Lou-
weizeh werden gevolgd door
hevige artillerie-bombarde-
menten door de Israëlische
luchtmacht en het daaraan
gelieerde Zuidlibanese Le-
ger. Er is nog geen melding
gemaakt van slachtoffers.
Volgens Libanese veilig-
heidsbronnen wil Israël met
de beschietingen voorkomen
dat Palestijnse guerrillastrij-
ders de daad bij het woord
voegen en gewapende acties
ondernemen tegen Israël.

De eveneens in Libanon ge-
vestigde pro-Iraanse Islamiti-
sche Jihad Beweging in Pa-
lestina meldde gisteren dat
de drie Palestijnse guerrilla-
strijders die dinsdag in de
Israëlische veiligheidszone in
Zuid-Libanon zijn gedood, de

opdracht hadden zo veel mo-
gelijk Israëli's te doden. „Het
doel van de operatie was om
een nederzetting in het noor-
den van Palestina aan te val-
len en zo veel mogelijk zionis-
tische kolonisten te doden",
aldus woordvoerder Moham-
madAbu Samra in Beiroet.

Martelaren
Samra zei dat zijn guerrilla-

organisatie „Israël overal en
op elk moment in het bezette
Palestina en de rest van de
wereld" zal aanvallen „tot we
heel Palestina hebben be-
vrijd".

Terwijl Israël gisteren de
bezette gebieden een uit-
gaansverbod had opgelegd
waardoor bijna een half mil-
joenPalestij nen hunhuis niet
uitkonden, dreigden radicale
moslims en Arabieren op-
nieuw met aanvallen opIsraël
en het doden van Arabische
leiders die deelnemen aan de
vredesbesprekingen.

De vooraanstaande Iraanse
geestelijke ayatollah Musavi
Ardebiliriep de Arabieren op
hun leiders omver te werpen
omdat zij met Israël onder-
handelen. Volgens Ardebili
zullen degenen die dat doen
en daarbij het leven laten als
martelaren in het paradijs
komen. (Reuter/AP)

Filippijnse muiters geven zich over

Luitenant-kolonel Eduardo
Kapunan (r.) gaf zich gisteren
over aan de regering, samen met
dertien andere voortvluchtige
rebelse officieren. Zij beloofden
geen nieuwe staatsgreep te zul-
len proberen.

Daarmee verlichtten zij de
druk op de regering, drie dagen
voordat Imelda Marcos, de we-
duwe van deverdreven dictator,
terugkeert in het land. Zij zou de
couppoging van 1989 hebben
gefinancierd. fo.oafp

" De chefstaf van het Filippijnse
leger, generaal Lisandro Abadia
(I.), drukt de hand van de leider
van de opstandige militairen die
betrokken waren bij verscheide-
ne couppogingentegen de rege-
ring van presidentAquino.

Russisch parlement
geeft Jeltsin macht

Vanonze correspondent
MOSKOU, zaterdag

Het Russische parlement heeft gisteren in eerste instantieingestemd met een uitbreiding van de bevoegdheden van
president Boris Jeltsin. De Russische president had meer
macht geëist om radicale economische hervormingen door te
kunnen voeren.

Tegelijkertijd bevroor de
Russische regering de beta-
lingen aan de meeste Sovjet-
ministeries, omdat ze vindt
dat deze omvangrijke instel-
lingen veel te veel geld kos-
ten. Deze maatregel lijkt ech-
ter ook politieke motieven te
hebben; de Sovjet-regering is
in het verleden steeds terug-
gedeinsd voor hervormingen.

Jeltsin heeft zijn politieke

toekomst verbonden aan een
plan voor radicale economi-
sche hervormingen, waarover
Russische en Sovj et-functio-
narissen sinds het begin van
perestroika hebben gepraat,
maar dat ze nooit hebben uit-
gevoerd.

Volgens Jeltsinsplan zullen
de prijzen van bijna alle goe-
deren aan het eind van het
jaar worden losgelaten; wor-
den de subsidies aan bijna alle
staatsindustrieën stopgezet,
waarna ze geleidelijk worden
geprivatiseerd; wordt ver-
koop en aankoop van grond
mogelijk; zal voor 100 miljoen
dollar (188 miljoen gulden)
aan dringend nodige land-bouwapparatuur worden ge-
kocht en zal geld worden vrij-
gemaakt voor sociale onder-
steuningsprogramma's.

Het voorstel dat Jeltsin
meer macht moet geven,
voorziet onder andere in de
bevoegdheid van de president
om de uitvoerende macht in
de republiek op alle niveaus
te reorganiseren en in uitstel
van de meeste verkiezingen
tot3 december 1992.

Volgens het voorstel krijgt
Jeltsin ook veel invloed op
het bestuur van de tientallen
autonome republieken en re-
gio's binnen deRussische Fe-
deratie, waarvan er vele stre-
ven naar afscheiding van
Rusland.

President van wat?
Wat een schouwspel! Daar

manifesteerde zich imposant
de Verenigde Staten als eni-
ge „superpower". Pijnlijk
voor de Russen. President
Gorbatsjov neemt genoegen
met de tweede plaats. Zijn
land kan zich niet tegen de
Verenigde Staten verzetten,
ook alomdat hetAmerikaan-
se hulp nodigheeft.

President Gorbatsjov? Pre-

sidentvan wat? Van een staat
die nog geen naam en geen
grondwet heeft. En waarvan
de grootste deelrepubliek
zich los maakt van het centra-
le gezag en een gekozen presi-
dent, Boris Jeltsin, zich op-
maakt autoritair te gaan rege-
ren. Nu, dat kón natuurlijk
moeilijk anders, schreef ik al
enige malen. De transforma-
tie van een centraal geleide
dwangeconomie tot een vrije-
markt-economie is een pijn-
lijke operatie.

BuitenlandBONN: Rob Sloot BRUSSEL: Petra Janbroers CAIRO: Josvan Noord GENÈVE: Wim Pieters
JERUZALEM: Gabriëlle van Gelderen JOHANNESBURG:Sibolt van Ketel LONDEN: Marcella van derWiel MOSKOU: Philippe Remarque

NEW VORK: Edo Brandt PARIJS: Kees van Bemmelen PRAAG: Hans deVreij ROME: Henri van der Zee SAO PAULO: Wim Romeijn

Adembenemend schouwspel in Madrid
Wat een adembenemend

schouwspel in Madrid. En in
wat voor spannend tijdsge-
wricht! En tegen de achter-
grond van de immense pro-
blemen waar de wereld mee
worstelt moet het Madrileen-
se gebeuren worden bezien.

Ook al wordt ons inge-
prent van de conferentie
geen wonderen te verwach-
ten, ik koester enige hoop op
een bescheiden succes. Dat
hangt af van de Arabieren, in
het bijzonder de Palestijnse.
Ik begrijp best dat niet veler
harten spontaan naar de
bulldog Sjamir uitgaan,
maar mij dunkt, dat hij toch
schoon gelijk heeft als hij
zegt: wij kunnen over niets
praten, stellig niet over gren-
zen, alsu niet begint met ons
bestaan te aanvaarden en
niet meer onze vernietiging
beoogt.

Mijn hoop is dat de Pales-
tijnen inzien dat na de ineen-
storting van de Sovjet-Unie
en de nederlaag van Saddam
Hoessein er voor hen op dit
ogenblik niets anders opzit
dan in eerste instantie genoe-
gen te nemen met hetbereik-
bare en dat is met de grootst
mogelijke autonomie in hun
woongebieden. En dan maar
verder zien. Niet spelen met
de gedachte, dat een Ara-
bisch atoomwapen binnen-
kort Israël ten onderzal bren-
gen.

DE WERELD VANDAAG

GBJ X^Hiltermann

Uiteraard: autoritair
Zelfs democratisch goed

geschoolde volken zouden er
niet vrijwillig aan meewer-
ken. Er had al veel eerder
hardhandig moeten worden
ingegrepen. Michaïl Gorbat-
sjov dorst dat niet. Hij bleef
trouw aan de Partij — de
enige machtsbasis, dacht hij.

Boris Jeltsins machtsbasis
werd „het volk", maar of dat
volk zijn hervormingen zal
slikken, laat staan bevorde-
ren, dat staat nog te bezien.
Hij loopt het risico van alle
„populisten", die aan de
macht komen door het volk
naar de mond te praten, maar
als regeerder prijzen vrij
moet laten, subsidies schrap-
pen, onrendabele bedrijven
sluiten, inflatie bestrijden...
Het is ook Lech Walesa in
Polen overkomen.

Ondemocratisch dus, maar
kon het anders? Niemand
maakt van Russen in enkele
jaren democraten. Parle-
mentaire democratie is geen
recept uit het politieke kook-
boek.Het is het resultaat van
een ontwikkeling van soms
wel eeuwen. De Magna
Charta dateert uit 1215. De
Fransen hadden na de revo-
lutie van 1789 vier republie-
ken en twee keizerrijken no-
dig om een stabiele repu-
bliek te worden. Staten en
samenlevingen en allianties
kunnen ook nietuit de grond
gestampt worden. Ook zij
nebben tijd nodig om te
groeien. Het geldt ook voor
devernieuwingvan Europa.

Snelheid is geboden (en
mogelijk) alser is „periculum
in mora" —gevaar bij vertra-
ging. Als een politiek doel
moet worden bereikt, of een
economisch doel, of een vij-
and op de loer ligt. Vandaar
dat het niet slecht loopt met
de voorbereidingvan de Eco-
nomische Monetaire Unie en
moeizaam met de Europese
Politieke Unie en debewape-
ning van de West-Európese
Unie. De ontwikkeling van
de grote handelsblokken in
de wereld eist dat de Europe-
se Gemeenschap één grote
markt wordt, met eventueel
(maar daar is lang niet ieder-
een het mee eens) een Euro-
pese munteenheid.

Dubrovnik opnieuw
zwaar beschoten

Van onze correspondent
PRAAG, zaterdag

Het federale Joegoslavische leger heeft gisteravond twee
buitenwijken van de omsingelde Kroatische stad Dubrovnik
met zware artillerie en mortieren bestookt. De federale
bevelhebbers rond de stad hebben gisteren opnieuw aange-
drongen op de overgavevan hetKroatische garnizoen.

„We kunnen onze troepen
niet eeuwig rond Dubrovnik
houden en er moet via onder-
handelingen een oplossing

voor de situatie komen. Zo
niet dan hebben we andere
maatregelen in petto", aldus
de plaatselijke legercomman-
dant, wiens dreigement kort
daarop werdwaargemaakt.

Volgens deze functionaris
zijn deKroatische troepen en
autoriteitenin Dubrovnik be-
reid tot hetneerleggenvan de

wapens, maar heeft de rege-
ring in Zagreb dit verboden.

De strijd in de rest van
Joegoslavië is gisteren enigs-
zins geluwd. Beide partijen
hielden zich grotendeels aan
een staakt-het-vuren ter gele-
genheid van de religieuze ge-
denkdag van Allerzielen.
Toch kwam het hier en daar
weer tot gevechten, waaraan
ook de federale luchtmacht
zou hebben deelgenomen.

Aan het politieke front zat
er gisteren echter weinig
schot in de zaak. Servië lijkt
nog steeds niet van plan te
zijn om te zwichten voor een
Europees ultimatum. Voor
komende dinsdag moet dere-
publiek de plannen van de
Haagse vredesconferentie in-
zake Joegoslavië hebben aan-
vaard. Zo niet, dan volgen
economische en politieke
sancties.

Maar diverse leidende Ser-
vische politici hebben giste-
ren opnieuw het ultimatum
van de hand gewezen, net als
donderdag de Servische pre-
sident Milosovic al tegenover
de speciale EG-gezant, am-
bassadeur Henry Wij-
naendts, had gedaan. Miloso-
vic zou volgens de Belgradose
krant Politika echter toch wel
iets voor het EG-plan voelen,
mits daarin garanties worden
opgenomen voor in Kroatië
wonende Serviërs.

President Milosovic
...eist garanties...

GLOBAAL
■ ZAÏRE — Tegenover de beëdi-
ging gisteren van een nieuw kabi-
net door president Moboetoe
heeft de oppositiecoalitie in Zaïre
hun leider Tsjisekedi en een door
hem samengesteld schaduwkabi-
net aangewezen als „enig wetti-
ge" regering van Zaïre.
■ TSJERNOBYL — Voor de
tweede keer in drie weken is
gisteren brand uitgebroken in een
reactor van de kerncentrale Tsjer-
nobyl. Volgens het persbureau
TASS kwam er bij de brand, in de
op non-actief gestelde reactor I,
geen stralingvrij.
■ HONECKER — De Russische
Federatie is bereid het voormalige
staatshoofd van de DDR, Erich
Honecker, uit te leveren, ais Bonn
een verzoek daartoe indient. Dat
heeft de Russische minister van
Justitie gisteren laten weten.
Bonn wil Honecker terecht laten
staan wegens de uitvaardiging
van het schietgebed.

De EMU wél
In grote staatslieden zijn

we slecht gesorteerd, in eco-
nomie en financiën zijn we
beter thuis. Vandaar dat de
schets van de Nederlandse
voorzitter van de Gemeen-
schap voor een Politieke
Unie van tafel werd geveegd
en de schets voor de EMU
nietkwaad werd ontvangen.

Waarom er voor de Britten
zulke afzonderlijke afhaak-
mogelijkheden moeten wor-
denopengehouden is mij niet
duidelijk. Volgens mij kun-
nen te zijner tijd alle parle-
menten nog beslissen of ze
welof niet willen meespelen.
Ik blijf trouwens betwijfelen
of de Duitsers als het zo ver is
hunmark zullen laten opgaan
in de toch bepaald veel te
ingewikkelde constructie
voor de Europese Bank.

Waarom loopt het met de
EPU en de WEU minder
glad? Bij de EPU loopt het
paard achter de wagen. De
Europici wensen namelijk
geen Politieke Unie om een
gemeenschappelijke politiek
te bedrijven — de normale
gang van zaken — maar om
een Europese politiek te ma-
ken, die er nog niet is. Wat
eist de Europese defensie?
Als de leden geen agressie in
de zin hebben hangt dat er
van af door wie Europa be-
dreigd wordt. Daarom is alle
gefilosofeer over defensie en
veiligheid achterhaaldof pre-
matuur. Want we worden
niet meer ernstigbedreigd en
weten niet vanwaar — dat
gebeurt stelling — een nieu-
we bedreiging zal komen. Te-
rug daarom naar Madrid.

Een „fatwa”
In Iran is ayatollah Ah Ka-

menei de opvolger van aya-
tollah Ruhollah Khomeini.
De besprekingen in Madrid,
verklaarde hij, zijn de mos-
limwereld opgedrongen. En
Ali Akbar Motasjemi, organi-
sator van de Hezbollah-bewe-
ging in Libanon, heeft per
„fatwa", per godsdienstig de-
creet, de dood geëist van de
Amerikaanse president en
van alle deelnemers aan de
Madrileense conferentie. De
Arabische deelnemers zijn
„moharebs", zij keren zich
tegen Allah en de islam eist
hun dood. Eerste op de lijst is
echter George Bush, „een
eersterangs misdadiger en
het meest gehate individu", 't
Is allemaal nogal drastisch.

Naar het schijnt is Iran
bezig met Chinese hulp
atoomwapens te ontwikke-
len. Wie weet wat in Irak
Saddam Hoessein nog achter
de hand heeft weten te hou-
den.Kortom, YitzhakSjamir
is niet te benijden en wel te
begrijpen.
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*& infotheek & Q install data

Continuïteit en
kwaliteit I

s H Continuïteit in distributie van PC's en randapparatuur ®>
Install Data en Infotheek slaan de handen ineen. Dat butie wordt ondersteund door de Install Data
betekent dat de distributie van PC's en randappara- Groep. Dat betekent perfecte distributie tegen een
tuur van Infotheek doorgaat. scherpe prijs. Om welk van de grote merken het ook
U kunt weer op Infotheek rekenen. Want de distri- gaat, Infotheek gaat door.

-f_r~_= Continuïteit in Service & Support Jpt
Vanaf nu kunt u ook weer rekenen op gedegen ook in dit traject ondersteunt de Install Data Groep
ondersteuning. De service-overeenkomsten van Infotheek. Kortom,- u kunt weer rekenen op
Infotheek worden weer gehonoreerd. Acute proble- Infotheek.
men worden direct uit de wereld geholpen. Want

Continuïteit van uw relatie met Infotheek 5^
Install Data, nu de partner van Infotheek, is een ster- Die kenmerken van de Install Data Groep garande-
ke en bovendien winstgevende partner. Continuïteit ren u een bestendige relatie met Infotheek. Want
staat bij alle activiteiten voorop. Dus ook als het Infotheek gaat door. Daar kunt uop rekenen,
gaat om de relatie met de klant.

sr___i Continuïteit in communicatie met de Infotheek Infodesk JJ>
Als uop dit moment vragen heeft over de samen- 1 5 uur. Maandag is de Infotheek Infodesk bereik-
werking tussen Install Data en Infotheek kunt u bel- baar tijdens kantooruren. Vanaf dinsdag zijn alle
len met de Infotheek Infodesk, 079-61 5656. Deze is Infotheek vestigingen weer optimaal bereikbaar,
zowel vandaag als morgen bereikbaar tussen 10 en

___§ Continuïteit voor uw onderneming 9f^ I

<0* infotheek & □ install data I
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Rus wacht
vrije prijs
gelaten af

doorPhilippe Remarque
MOSKOU,zaterdag

i.Pc Russische president Boris Jeltsin presenteerde deze week
(fan wondermiddel voor de economie: prijsliberalisatie. Met één
£*ap worden alle prijzen vrijgegeven. Binnen enkele maanden

meer goederen en etenswaren op de planken van de
winkels verschijnen.Niemand weet hoe het
Russische volk op deze maat-
delen zal reageren. De prij-en zullen omhoog schieten,
*°?r. de aangekondigde be-

{^SÏQgen en privatisering~ Wlen fabrieken gesloten
C^en. Zullen Jeltsins dra-

e a'ISche oproepen tot „steun
ujt

,begrip" van het volk iets
al en *n een "and waar nu. brood- en suikerrelletjesPl??tsvinden?
Mot *S uur 's ""^dags in
i skou, op straat is het don-
si.

r Cn er woecft een hchte
w^^wstorm. Antonina Ga-
re j^a net aUe ande"
~, «ik ingepakte klanten de
jr^ikelijkerottingslucht en

■" Weke tl-licht van een van
w Moskouse 'gastronoom'-r* n*els in, voor de dagelijkse

o<jschappe'n nahet werk.
ji "ik vertrouw Jeltsin, maar
j geloof niet dat er meer eten
de enkels zal komen door
e PrijsHberalisatie", zegt ze

ha=Veel klanten ziJn het met
eens. „Wij geloven hele-

u **i niets meer voordat we
7* zien, vertolkt een dof

Jkende man het algemenetevoel.

Boris Jeltsin

" wondermiddel

" Een Mos-
kouse vrouw
heeft een
brood be-
machtigd,
waarvoor zij
lang in de rij
heeft moeten
staan.

Foto EPA

Worst
is ingenieur op

*ö fabriek voor raketmoto-n en verdringt zich per dag
vngeveer anderhalf uur in di-
j.*rse winkelrijen. Vandaag
j.eeft ze geluk.Er is vermicel-
' een kilo per persoon, en zo

I aar worst. „De tekorten ha-
OiÜi'k menseliJk waardigheid
oud B"' zegt ze' a's BroePen
Ude vrouwtjes zich op een
olbank storten waarachtere dozen worst worden neer-zet.
"anavond eet ze met haar

/jat\ en kleindochtertje pel-
v.er}i, een soort Russische ra-
i °ü, die ze gisteren heeft
)" j nen kopen. Haar ijskast is
goelijk gevuld.Dat heeft een
p°tal redenen. Ze heeft een-
,°°n, d%t slechts een fractieD°ven het gemiddelde ligt, na-

melijk 450 roebel, maar zoals
vrijwel in elk gezin verdient
haar man ook, waardoor het
gezinsinkomen twee keer zo
hoogkomt te liggen.

Tussen de middagkrijgt ze,
zoals alle werknemers in het
land, van haar fabriek een
warme driegangen-maaltijd.
De meeste bedrijven hebben
rechtstreekse contracten met
kolchozen en sovchozen. Nu
de roebel bijna niets meer
waard is, wordt voor het
voedsel meestal betaald met
goederen. De fabriek van An-
tonina maakt er speciaal land-
bouwwerktuigen voor. Daar-
door kunnen werknemers
eens in de maand ook nog een
bestelling bij de speciale be-
drijfswinkel plaatsen, bij-
voorbeeld voor een paar kilo
meel.

Voorproefje
Een voorproefje voor wat

zou kunnen gebeuren als
Jeltsins prijshervormingen
worden doorgevoerd, geven
twee Moskouse winkels die
als experiment vanaf 1 okto-
ber levensmiddelen tegen
vrije prijzen verkopen. Kip,
ham, zalm, kaviaar, eieren,
wodka, zelfs kaas, het is hier
allemaal altijd te koop, iets
wat in Moskou onvoorstel-
baar is.

Het enigevervelende is, dat

er veel moet worden betaald.
Een kilo worst, die in de ge-
wone staatswinkel negen roe-
bel kost, wisselt hier deze
week van handen voor 160
roebel, een tamelijk onmoge-
lijke prijs. De Moskovieten
laten zich hierdoor echter
niet afschrikken. De winkels
zijnvoortdurend stampvol, er
staan net als elders lange rij-
en, maar dat kan veranderen.
Nog enkele tientallen winkels
zullen binnenkort op deze ba-
sisgaanwerken.

Directeur Aleksandr Balon
van een van de winkels ver-
telt dat er niet genoegruimte
en personeel is om alles te
verkopen dat wordt gevraagd
én aangeboden. Al in oktober
is drie en een half keer zoveel
eten verkocht als in dezelfde
maand vorig jaar.

De voedselleveranties ko-
men uit het hele gebied van
de voormalige Sovjet-Unie,
van de Baltische landen tot
hetoostelijke eiland Sachalin.
Als voor vrije prijzen kan
worden geleverd, staan de le-

veranciers opeens te dringen
om hun voedsel aan Moskou
te verkopen. Balon verwacht
dat, wanneer alle winkels
over gaan op zijn systeem, de
prijzen na een eerste scherpe
stijgingsnel zullendalen.

Gaarkeukens
Het is echter moeilijkvoor-

stelbaardatRussen, die leven
van een pensioen dat nu op
140 roebel ligt, die prijsstij-
gingen in het begin kunnen
overleven. De gaarkeukens
voor de armen die Jeltsin
heeft aangekondigd, klinken
niemand erg aantrekkelijk in
deoren.

Later deze week liet Jeltsin
weten dat de prijzen van een
aantal basis-voedingsmidde-
len als brood, melk, babyvoe-
ding en natuurlijk wodka, in
de nabije toekomst toch nog
door de staat bepaald zullen
worden, ondanks de bewe-
ring in zijn rede van maandag
dat „geen enkele ambtenaar
voortaan nog de prijs van iets
zal vaststellen."

Hij sluit zich daarbij aan bij
de mening van het volk. Vol-
gens de laatste enquête van
het progressieve weekblad
Moskovskije Novosti is vijftig
procent van de ondervraag-
den dan ook tegen vrije prij-
zen, terwijl vijfendertig pro-
cent vóór is.

Een ander onderzoek toont
aan dat zevenenzestig pro-
cent van de Russen liever
heeft datsigaretten op de bon
en redelijk geprijsd blijven
dan dat ze tegen vrije prijzen
verkocht worden. Het „offer"
dat Jeltsin van zijn volk ver-
langt, opdat dit het uiteinde-
lijk beter krijgt, wordt met
tegenzin gebracht.

De politieke ruimte voor
een volksopstand tegen deze
maatregelen, die door velen
toch als een noodzakelijk
kwaad worden gezien, lijkt er
echter nauwelijks te zijn.
Jeltsins sprong in het onbe-
kende zal doorgaan, al weet
niemand of hij over twee
maanden nog eten kan ko-
pen.

Verantwoordelijk
De snel uit de hand gelopen

ontwikkelingen in de vroege-
re kolonie hebben de Belgi-
scheregering, die een toch al
wankel politiek bestaan leidt,
in korte tijd met de neus op
de werkelijkheid gedrukt.
Het einde van 26 jaar dicta-
torschap door president Mo-
boetoe nadert. Door hem zo
lang te hebben gesteund, zo
wordt gewaarschuwd, draagt
België medeverantwoorde-
lijkheid voor het verwachte
bloedbad tussen de hongeri-
ge, wanhopige Zaïrese stam-
men.

Te lang, aldus de kritiek in
België, is deregering blijven
geloven in een Zaïrese demo-
cratie onder president Mo-
boetoe. Een kwart eeuw be-
trekkingen, die door een di-
plomaat werden gekenschetst
als „hecht maar niet harte-
lijk", met deze man die hand-
en spandiensten verrichtte
voor de westerse bondgeno-
ten in eengebied dat krioelde
van de „communistische
broeinesten", doe je ten slotte
niet zomaaraf.

Daarbij zijn de Belgische
financiële belangen groot. In
dekoloniale periode was Zaï-
re economisch voor zeventig
procent in handen van de
machtige Belgische Société
Générale. De twee belangrijk-
ste exportprodukten, kobalt
en koper, worden in België
verwerkt, in de grootste ko-
baltfabriek ter wereld en de
grootste koperraffinaderij in
Europa.

President Moboetoe
...einde nadert...

Speculaties
Daarmee stak een storm

van wilde speculaties op. De
raket zou volgens sommige
bronnen afkomstig zijn ge-
weest van mogelijk een Ame-
rikaans of een Frans toestel
dathet Itavia-toestel had aan-
gezienvoor een Libisch vlieg-
tuig.

Uit Tripoli kwam de „ont-
hulling" dat het om een
Amerikaanse aanslag op ko-
lonel Gadaffi was gegaan,
een beschuldiging die zelfs
deze maand nog door deLibi-
sche ambassadeur in Rome

werd herhaald. Volgens de
Libiërs veronderstelden de
Amerikanen dat Gadaffi zich
in het vermeende Libische
toestel bevond.

Anderen beweerden dat
een Libische piloot een raket
had afgeschoten omdat hij
dacht dat de DC-9 wapens
transporteerde die bestemd
waren voor tegenstanders van
Gadaffi.

Nog intrigerender werd de
geschiedenis, toen op een
berg in Sicilië een Libische
MIG werd gevonden. Sici-
liaanse getuigenvertelden dat
de MiG op 18 juli 1980, dus
enkele weken na de DC-9,
was neergestort. Anderen wa-
ren er evenwel zeker van dat
de MIG was verongelukt, na
een botsing met het Italiaanse
vliegtuig.

Diamant
Het diamantbedrijf Sibeka

in Antwerpen haalt de mees-
te ruwe diamanten uit Zaïre
en verhandelt ze op de Euro-
pese markt. In de maand sep-
tember, toen de onlusten in
Zaïre met muitende soldaten
begonnen, is echter geen en-
kele diamant meer uitge-
voerd.

De aartsbisschop van Loe-
boembasji heeft de achterge-
bleven blanken gisteren gead-
viseerd te vertrekken omdat
hun leven gevaar kan lopen.
Er zijn inmiddels in totaal
4500 Belgen gerepatrieerd. De
vraag is of ze ooit kunnen
terugkeren.

Bijbelse argumenten
De kolonisten op de Westelijke

Jordaanoever, die ook een delega-
tie hebben meegestuurd naar Ma-
drid, behoren tot de 'Goesj
Emoeniem', het Blok der Getrou-
wen. Deze groepering hanteert
voornamelijk bijbelse argumenten
om Judea en Samaria te bevolken.
Voor hen luidt de voornaamste
vraag welke gebieden van hetHeili-
ge Land door God aan het joodse
volk werden toegezegd.

Aan de aartsvaderen werd 3800
jaar geleden in het boek Genesis
een Groot-Israël toegezegd. De zui-
delijke grens vormde de Golf van
Akaba en Suez. In het noorden liep
de grens langs de Eufraat, in het

westen en oosten lagen de Middel-
landse Zee en de Arabische woes-
tijnen als grenspalen. Zoveel ge-
bied is echter nooit in joodse han-
den geweest.

Na de Exodus uit Egypte ver-
overden de twaalf stammen onge-
veer 3300 jaar geleden vrijwel het
hele gebied van de moderne staat
Israël, met uitzondering van een
deel van de Negev-woestijn. Maar
daartegenover stond een aanzien-
lijk grondgebied in het huidige Jor-
danië.

Toen 2800 jaargeleden David en
Salomo de scepter zwaaiden over
het joodse land, werd Israël be-
hoorlijk uitgebreid. In het noorden
drongen zij door tot de Eufraat.
Ook de Negev-woestijn behoorde
tot hun rijk. Na Griekse en Syri-
sche overheersing brak de periode
van deMakkabeeënaan. Tot detijd
van deRomeinen Waren «Judea en
Samaria joods.

De profetische toezeggingen en
daadwerkelijke veroveringen in de
loop der geschiedenis geven grote
variaties te zien. Niettemin behoor-
de deWestbank in die hele periode
tot het oude Israël. De 'Goesj
Emoeniem' verzetten zich daarom

nu met hand en tand tegen terugga-
ve van deze gebieden.

Over de Gazastrook, hetwoonge-
bied van deantieke Filistijnen, kan
echter onderhandeld worden. Dat
vormt geen deelvan Israël.Hetzelf-
de zou gezegd kunnen worden van
een groot deel van de Golan-hoog-
te. Sjamir heeft dekolonisten toe-
gezegd hen niette zullen teleurstel-
len.De vraag is of hij de Madrileen-
se druk zalkunnen weerstaan.

Joodse wet
De beide rabbijnen, de 'Lubawit-

scher Rebbe' rabbijn M. M.
Schneersohn en rabbijn E. Sjach
en hun volgelingen hanteren geen
bijbelse argumenten. Zij benade-
ren het probleem van „Land voor
vrede" vanuit de joodse wet, die
uiteindelijk is vastgelegd in de
joodse codex. Die codex wordt in
de praktijk gezien als de belang-
rijkste richtlijn voor het dagelijkse
leven.

De beide rabbijnen komen ech-
ter tot tegengestelde conclusies.

Bij een massa-bijeenkomst van
de orthodoxie in zijn woonplaats
Bne Berak nabij Tel-Aviv heeft
rabbijn Sjach nog onlangs de Israë-

lischeregering opgeroepen om ves-
tiging van nieuwe nederzettingen
op de Westbank te stoppen: „Wij
zijn dank verschuldigd aan de
Amerikanen, die ons sinds 1948 zo
geholpen hebben. Wij moeten deel-
nemen aan devredesconferentie."

Rabbijn Sjach heeft met zijn re-
cente uitspraken duidelijk ge-
maakt, dat hij de Groot-Israël-ge-
dachte pas bewaarheid ziet in Mes-
siaanse tijden. Op dit moment is
daarvan noggeen sprake.

Voorrabbijn Sjach is gevaar voor
het leven van soldaten en burgers
essentieel.„Levensgevaar gaat vóór
landbezit en bijbelse beloften,"
luidt zijn uitgangspunt. Sinds jaar
en dag keert rabbijn Sjach zich
tegen de Messiaanse euforie, die
gevoed door allerlei recente ont-
wikkelingen, zoals het herstel van
diplomatieke betrekkingen met
Rusland en de massale immigratie
van jodenvan over de hele wereld
richting Israël.

De 'Lubawitscher Rebbe' rab-
bijn Schneersohn, die in New Vork
woont maar veel aanhangers en
sympathisanten heeft in parlemen-
taire kringen, hanteert alleen ar-
gumenten uit de joodse codex.

Daarin staat ook het oorlogsrecht
beschreven; de veiligheidsvraag is
doorslaggevend in de codex.

Rabbijn Schneersohn maakte
zijn visie reeds in 1978 bij de Camp
David-akkoorden bekend, toen de
Sinaï-woestijn werd teruggegeven.
Hij is wars van allerleibeloften van
buitenlandsemogendheden, die ga-
rant zouden staan voor Israëls vei-
ligheid.

Teruggave van de Westbank is
onmogelijk omdat dit gebied essen-
tieel is voor Israëls veiligheid, het-
geen inderdaad de hoogste priori-
teit is in de joodse codex. Destijds
wilde hij voor teruggave van de
Sinaï-woestijn nog wel een uitzon-
dering maken, als daar naar het
oordeel van strategische experts
geen veiligheidsrisico'saan verbon-
den waren.

Maar Judea en Samaria zijn al-
tijd joods land geweest; die mogen
onder geen beding worden terug-
gegeven, zo vindt hij: vrede voor
vrede en geen land voor vrede.

Mr. drs. Evers is rabbijn voor de
media van het Nederlands Israëli-
tisch Kerkgenootschap en rector
van het Nederlands Israëlitisch Rab-
bijnenseminarium.

Buitenlandse achtergronden
Operatie Woestijn-Ooievaar

jNa 'Operatie Woestijn-
prm' bereiden Amerikaanse
militairen zichvoor op 'Opera-
ie Woestijn-Ooievaar' (Desert
fork). Vanaf november tot
Nart van het volgende jaar
Vordt een ware géboortengolf
jprwacht op de diverse bases,
jieeerder dit jaarspontaan in
jarig was gezet bij de terug-her van de meer dan 545.000
J>-ilitairen uit hetGolfgebied.

jVolgens waarnemingen van
fpskundigen is een 'baby-
pom' van deze omvang niet
f-eer voorgekomen sedert het
fnde van de Tweede Wereld-Prtog en de oorlog in Korea.Jen woordvoerder van het zie-
mhuis van Fort Stewart in
F staat Georgia: „ We noemen
Jet Operatie Woestijn-Ooie-
P&T. In de 23 jaar van mijnp-uitaire dienst hebbenwe nog
poit eerder het hoofd moetenpeden aan een dergelijke 'ope-
rptie'."

' Toen de tienduizenden deel-

nemers aan de Operaties
Woestijnschild en Woestijn-
storm weer richting huis koer-
sten, was er geen helderziende
voor nodig om te voorspellen,
dat er negen maanden later
heel wat nieuwe mondjes te
voeden zouden zijn in de di-
verse legerplaatsen.

De bases zijn vol met zwan-
gere vrouwen. Sommigen zul-
len in november en december
hunkinderen ter wereld bren-
gen, maar de grote golf wordt
verwacht in januari.De hospi-
talen dreigen dan overvol te
raken. De hulp is ingeroepen

van verplegend personeel van
de luchtmacht en van gepen-
sioneerde artsen. In civiele zie-
kenhuizen is ruimte gereser-
veerd.

Er worden in de komende
tijd tweemaal zoveel geboor-
ten verwacht dan normaal.
Veel plannen voor gezinsuit-
breiding waren door de Golf-
crisis onderbroken. Ook leidde
de oorlog ertoe, dat tal van
militairen ernstig gingen na-
denken over hun eigen sterfe-
lijkheid. In beide gevallen ont-
stond er een ware drang om zo
snel mogelijk voor nageslacht
te zorgen.

Lang niet altijd verliep de
hereniging zo vreedzaam. Het
echtscheidingspercentage on-
der de militairen is na afloop
van 'Woestijnstorm' omhoog
geschoten. Dit wordt toege-
schreven aan oorlogsstress en
het versneld uiteenvallen van
huwelijken, waarbij de rela-
ties toch al op gespannen voet
stonden.

VERENIGDE
STATEN

Edo
Brandt j

I NEW VORK

Zwarte doos
Deze bewering werd ge-

staafd door de ontdekking
dat het lichaamvan de piloot
al in een verregaande staat
van ontbinding was geweest
toen het werd gevonden en
dat er met de zwarte doos, die
alle vluchtgegevens bevat,
was geknoeid.

Met alle verwarrende en
soms vergezochte gissingen
was het nog lang niet afgelo-
pen. Ondanks de moeizame
samenwerking met, en
soms volledige tegenwerking
van de Italiaanse militaire in-
stellingen bij het onderzoek— een voorzitter van één der
commissies beschuldigde hen
ronduit van „liegen en
draaien" — bleken hele stuk-
ken bewijsmateriaal gewoon
verdwenen te zijn.

Zo werden bij voorbeeld
vier minuten van de vitale
radar-tapes, waarop het
vluchtprogramma van de
DC-9 was vastgelegd, pas ja-
ren later in een lade terugge-
vonden. Ook bleef de zwarte
doos om mysterieuzeredenen
tot enkele maanden geleden
toe onvindbaar, tot het appa-
raat door deFranse bergers na
lang speuren werd opgevist.

Belgische banden
met Zaïre zijn nu
bijna verbroken

doorPetra Janbroers
BRUSSEL, zaterdag

De feitelijke dekolonisatie van Zaïre lijkt nabij. Nog hoog-
uittwee, drie weken en dan zal de navelstreng van voormalig
BelgischKongo met het oude moederland na ruim dertig jaar
onafhankelijkheid naar verwachting definitief worden door-
gesneden.

De evacuatie van de Belgen
uithet op derandvan burger-
oorlog verkerende Afrikaan-
se land is gisteren voltooid en
de Belgische para's die ter
bescherming van de Belgen
naar Zaïre waren gestuurd
zullenhet land, aldus de rege-
ring in Brussel, „zo snel mo-
gelijk"verlaten.

Slechts enkele honderden
missionarissen en koppige
Belgen blijven mogelijk ach-
ter om de dreigende stam-
menoorlog te trotseren. De
discussie of en hoe zij be-
schermd kunnen worden, is
in Brussel nog niet afgerond.
Op een Belgisch verzoek aan
de Organisatie voor Afrikaan-
se Eenheid een vredesmacht
naar Zaïre te zenden, werd tot
nu toe nietgereageerd.

NAVO
De NAVO, die in die perio-

de een oefening in de zee
rond Sicilië hield, heeft de
Italianen eveneens herhaal-
delijk moeten verzekeren,
dat de oefeningen op het mo-
ment van de ramp al waren
gestaakt. Alleen deItaliaanse
luchtmacht heeft uiteindelijk
toegegeven, na een tv-uitzen-
ding op 10 oktober jl. dat zij
inderdaad twee vliegtuigen
nabij Sicilië in de lucht had,
maar zij ontkent dat deze ra-
ketten aan boord hadden.

Nadat tallozeparlementaire
commissies er niet in geslaagd
zijn licht in de zaak te bren-
gen, en enkele onderzoeks-
rechters uit wanhoop het on-
derzoek hebben opgegeven of
wegens incompetentie zijn
ontslagen, is er nu een juri-
disch onderzoek gaande dat
schijnbaar hout snijdt.

Rechter van instructie Ro-
sario Priore, enkele maanden
geleden benoemd als voorzit-
ter van decommissie van on-
derzoek, heeft namelijk be-
weerd in één jaar meer be-
reikt te hebben dan al zn
voorgangers in elf jaren.
Priore's „deadline" voor zijn
verslag is 31 december, en de
Italianen zullen tot dan toe
moeten wachten om te weten
of hij er in geslaagd is de
„muro di gomma" te door-
breken en het raadsel Ustica
eindelijkop te lossen.

Religie telt mee in 'land voor vrede'
doorrabbijnR. Evers

AMSTERDAM, zaterdag
Het joodse denken over vrede

biedt een paradoxaal beeld. Vrede
staat centraal in de joodsefilosofie
en praktijk, maar het gezegde
„Slaat u mij op de ene wang dan
keer ik u mijn anderewang toe" is
christelijk van oorsprong. Het jo-
dendom erkent het recht van zelf-
verdediging.

Met deze gedachten in het ach-
terhoofd is Israëls premier naar
Madrid vertrokken. 91% van de
Israëlische bevolking wil vrede,
57% gelooft dat die er ook zal ko-
men. Hetprobleem van „Land voor
vrede" houdt de gemoederenreeds
lang verhit.

„Land voor vrede" is niet alleen
een politiek probleem. Het is voor
veel Israëli's ook een religieuze
kwestie, die verband houdt met
bijbelse tijden. Kerk en Staat zijn
in Israël gescheiden; toch speelt de
religie een belangrijke rol, ook in
depolitiek. Vijftien procent van de
zetels in de Knesseth wordt bezet
door religieuze partijen, die Sja-
mir's coalitieeen belangrijke steun
in derug geven.

Binnen de religieuze partijen

wordt zeer verschillend gedacht
over de teruggave van land in ruil
voor vrede. In feite bestaan er drie
stromingen:
- dekolonisten
- volgelingen van de zeer orthodoxe

'Lubawitscher Rebbe' rabbijn
SchneersohnuitNew Vork

- politici, die luisteren naar de stem
van de zeer invloedrijke rabbijn
Sjach, geestelijk leider van de
Degel Hatora-partij in Israël.

Elf jaar oude vliegramp nog steeds mysterie
door Henri van derZee

ROME, zaterdag
Op vrijdagavond 4 juni

1980, om vier minuten voor
negen, verdween in Zuid-Ita-
lië een stip van deradarscher-
men. Een DC-9 van de kleine
Italiaanse luchtvaartmaat-
schappij Itavia, met 81 perso-
nen aan boord, was spoorloos.
Een dag later werden enkele
lichamenen wrakstukken ge-
vonden bij het eilandje Usti-
ca, niet ver van Sicilië. Het
toestel zelf lag op een diepte
van 3.000 meter op de zeebo-
dem.

Op het eerste gezicht was
het een gewone ramp, maar
nu elf jaar later, is het nog
steeds een groot mysterie
waarom het toestel, op weg
van Bologne naar Palermo, is
neergestort. Terwijl de fami-
lieleden nog steeds in onze-
kerheid leven, gaat er geen
dag voorbij of de Italiaanse
kranten en televisie komen
met nieuweversies en onthul-
lingen over de oorzaak van de

ramp, die evenwelvoorname-
lijkgiswerkzijn.

Zo gefascineerd zijn de Ita-
lianen door het raadsel van
Ustica dat een speelfilm óver
de ramp op het ogenblik in
heel Italië stampvolle zalen
trekt. Detitel is heel toepasse-
lijk 'Il Muro di Gomma', want
zelfs nu stoten diegenen die
naar dewaarheid zoeken, nog
steeds op een rubberen muur
van stilte.

Italië zou Italië niet zijn als
men niet hardnekkig gelooft
in een samenzwering, maar
wie daar achter zit en waar-
over gecomplotteerd wordt,
blijft een even groot mysterie
als datvan Ustica.

De sleutel tot het raadsel
van de vliegramp is het ant-
woord op de vraag hoe het
toestel is verongelukt. Stortte
het neer wegens een manke-
ment, veroorzaakt door ou-
derdom en slechtonderhoud?
Had er een botsing tussen
twee vliegtuigen plaatsge-
vonden? Was er misschien

een bom ontploft, of was het
door eenraket neergehaald?

Het zoeken naar het ant-
woord werd aanvankelijk be-
moeilijkt omdat men het
wrakstuk op dezeebodem had
laten liggen. Het lag te diep, zo
beweerde men, maar in 1988

kwamen met behulp van
Franse bergers dan toch de
eerste brokken naar boven.
Engelse experts werden erbij
geroepen om de stukken zo
goed en zo kwaad als het ging
aan elkaar te lijmen en te
analyseren, met als resultaat
dat zij tot de voorzichtige con-
clusie kwamen dat de DC-9
door eenraket was getroffen.

Kolonel Gadaff i
..aanslag?..
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Kinderkledingbedrijf

Dochteronderneming van Vilenzo International N.V., is
gespecialiseerd in de ontwikkeling, verkoop en produktie van
baby-en kinderkleding onder private label.
Vilenzo B.V. zoekt op korte termijn een ervaren

tricot
ontwerpster/

ontwerper
die na een korte inwerkperiode verantwoordelijk wordt voor
de gehele tricot-collectie.
WIJ VERWACHTEN DAT DE JUISTE PERSOON:
- kan werken in teamverband
- modetendenzen vroegtijdig signaleert
- begrijpt dat commerciële mode maken een creatieve

uitdaging is- stressbestendig en flexibel is
ZIJN/HAAR vaktechnische kwaliteiten kenmerken zich als
volgt:
- het beheersen van zowel presentatie- als technische

tekeningen
- patronenkennis en de verwerking daarvan
- ervaring met dessins
- warenkennis
Wij bieden een zeer interessante functie met een grote mate
van zelfstandigheid.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend te
noemen.
Gegadigden kunnen hun sollicitatie richten aan:
Vilenzo B.V.
Jules Verneweg 21
5015 BE TILBURG
T.a.v. de Directie

THORN Lighting B.V. is een onderdeel van THORN EMI Plc, een
wereldwijd opererend concern met vestigingen in 38 landen
waarin 56.000 employés werkzaam zijn voor de divisies Rental,
Music, Retail, Security, Electronics, Software en Lighting.
Gezamenlijk genereren zij een omzet van £ 3.660 miljard verdeeld
over 100 marktsegmenten.
Onze marktgerichte Nederlandse organisatie houdt zich bezig met
de directe en indirecte verkoop van binnen- en
buitenverlichtingsarmaturen en -systemen, alsmede van
armaturen voor openbare verlichting. Tevens behoren tot ons
leveringsprogramma lichtbronnen, lichtmanagementsystemen en
technische plafondsystemen.
Als gevolg van uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek
naar:

Sales Engineers
Buitendienst (M/V)

voor de regio's Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht
Voor de verwerking van opdrachten bent u gesprekspartner voor
architekten, elektrotechnische advies- en installatieburo's,
eindgebruikers en de overheid.

Sales Engineers
Binnendienst (M/V)

Met bovengenoemde doelgroepen onderhoudt u telefonisch
contact, waarbij u technische informatie verstrekt, offertes
uitbrengt en zorgt voor een gecoördineerde orderafdeling.
Uw profiel: u heeft een MTS/E opleiding gevolgd en u beschikt
over enige jaren werkervaring in de verlichtingstechniek. Voorts
heeft u goede commerciële en contactuele vaardigheden en
eigenschappen, en u heeft een actieve instelling. Uw leeftijd ligt bij
voorkeur tussen de 28 en 35 jaar (buitendienst) en tussen de 23
en 28 jaar (binnendienst).
Indien u geïnteresseerd bent in een functie met goede
doorgroeimogelijkheden in een dynamisch bedrijf, dan kunt u uw
sollicitatie met Curriculum Vitae zenden aan onderstaand adres:
THORN Lighting BV
Postbus 97
3641 RP MIJDRECHT

||lll|||| USER G U I D E 1111'1lil II I Veranderingsadvies
iil lil' Veranderingsmanagement

I' li' Veranderingsimplementatie1! Onze opdrachtgever is een sterk groeiend concern in de agri-business. Bestuurlijke informatieverzorging
N I Door s,erke 9roe' en 'n,erne doorstroming is in één van de produktie-ondernemingen Human Resources

van het concern in Midden-Nederland een vakature ontstaan voor de funktie van:

HOOFD ADMINISTRATIE m/v
Funktie-lnhoud: Funktie-eisen:

U geeft leiding aan de administratieve afdelingen en rapporteert " Een opleiding op HEAO-BE of SPD-2 niveau;
aan de concern controller; " Leidinggevende capaciteiten;
U bevordert de efficiency van definanciële administratie en de " Ruime ervaring met alle aspecten van het werk;
administratieve organisatie; " Een praktische instelling, daadkracht en zelfstandigheid.
U neemt het voortouw bij het tot stand brengen van verdergaande " Leeftijdsindicatie 25 tot 35 jaar.
automatisering;
U verzorgt financieel-economische analyses en zorgt voor goede
en tijdige management-informatie;
U bent verantwoordelijk voor het opstellen van jaarrekeningenen
andere periodieke afsluitingen en u geeft inzicht in
kostenstrukturen en budgetten.

Informatie over deze funktie kunt u krijgen bij de heer drs. J.A. Groenen, tel. 020-6001006.
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw Curriculum Vitae, kunt u binnen 10 dagenrichten aan: User Guide BV, Nienoord 5, 1112 XE Diemen.

Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Uw gegevens worden vanzelfsprekend striktvertrouwelijk behandeld.

Belgische
importeur van
basic textiel zoekt
Zelfstandige
vertegenwoordigers
voor
Nederlandse markt.
Kontakteer vanuit
Nederland:
tel: 09.3223780275 of
fax: 09.322.3779631s ê

TFÜÖRI
'T MET
DE FAX.
Teksten voor advertenties
en/of suggesties voor lay-
outs kunt u ook via de fax
zenden. Da's wel zo
handig, snel en duidelijk.
Voor zon fax naar de
advertentie-orderafdeling
van De Telegraaf/De
Courant Nieuws I __^ |
van de Dag m J
belt u gewoon: _\

020-585.2216
En voor een fax

naar de Speurders belt u:

020-585.8030

i : m 1
"MT TTWÊ _f ___. _____ ___f ' LeasePlan iseen van oorsprongNederlandseondernemingmetvestigingen in 13 landenbinnen en buitenEuropa. Helbedrijfis actief
Ë _fa\ r~__ _T m\rW m—'Ër~% —*% TafWaAT—mZW _r*y\T—V\ér*»'Ê^m—^{ Êm\%£— °P de markt voor flnanciële en operationele leasing van wagenparken en bedrijfsmiddelen.
J /fT#Ji yfT M Ë_~ËËË MM. Wm~7_fmË. \^_T_ËJ\lsM f3# C-_-__C_7 Lease Plan Nederland is marktleider dankzijeen marktgerichte opstelling en een sterk innoverend beleid. De consis-

m #^ 7 tente groei' gedurende28 jaarresulteert in een sterke financiëlepositie. Bij Lease Plan Nederland werken ruim 150 mensen.

Ë_\_\]_\ _%*% _~ï <~~_ al+allalaf~aa—i*laf\ _"MT'É Ë _F_Ol _*% De afdelin9Schade verzorgt deafhandeling van schadeaan personenauto's en bedrijfswagens vooronze cliënten op operationeel.
ËËËË Ë Ë Ë ,f_Ë Ë Ë ËË~Ë W~ WWM Ë MWsMM. __*^" "" -^ administratief en financieel gebied. De afdeling Schade beslaat uit de groepen Schadebehandeling, Schadecorrespondentie en

■"■ """■""■"■ ~^/~-m"m- "» —*r~*s—*. —*S w w M M m—*S-m.m. Schadedossierbeheer. Voor de groep Schadebehandeling vragen wij een

VefSilCll€H* (^ J«„ GroepslekkrSchadebehandeling M/V

J^^Ly*!******^ t—w Medewerker (econonaisch)TotalLos§ M/V
f^ \_\ I S>SV tliUm^ Tot uw taak van Groepsleider M/V behoort het coördineren en soires; hetadministratiefverwerkenvan afsprakenm.b.t.(econo-
M \TM I J__ til iiii—V begeleidenvan circa zeven medewerk(st)ers; hetaannemen van misch) Total Loss en verkoop.
Ë \_ËI f^a\. ijli j/JËW telefonische schademeldingen van berijders: het behandelen
_f w\ I S\ v fta_— llaW**^^ van schades aan reeds verkochte voertuigen; het behandelen Wij vragen voor beide functies een opleidingop MBO-nivcau; 1

\|’ - \ 'faWa. illtW van (economisch) Total Loss-schades en gevallen van diefstal, uitstekende contactuele en commerciëlevaardigheden;
yl 'ËË_\ IIiJAW een servicegerichte instelling;aantoonbareaffinitelt met deauto- t;
\ -^L lfL__. i__\w Tot uw taak van Medewerker M/V behoort het behandelen van branche en schadeherstelactiviteiten ofverzekeringstechnische $

y _^*^L ff^k JÈWr (economisch) Total Loss-schades en van schadesaan reeds activiteiten. Uw leeftijd schatten wij tussen 25 en 35jaar.
_Z^_^_\\\ l/r_m^^^ verkochtevoertuigen; het onderhandelen met experts en verzeke- Voor defunctie van GroepsleiderM/V vragen wijtevens ervaring $

«r * 1% flËm ringsmaatschappijen over dagwaardeen vergoedingvan acces- in een leidinggevende functie en organisatietalent.

4 ~"~_\ \ IJnk Voor de groep Schadecorrespondentie vragen wij een- ✓ ga \ 1 Medewerker Schade Correspondentie H/V
—«g " —^4 Tot uw taak behoort het voeren van correspondentie met ver- Wij bieden voor deze interessante en zelfstandige functies een

_^3 / _ii —*^^É_ zekeraars. cliënten en reparateurs; het telefonisch beantwoorden goede honorering, een 13e maand, een premievrij pensioen en
_^^_I^^ --■* Till!^*"* .a^S_MP^^\ van üra9en van cliënten, verzekeraars en reparateurs en het ver- uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

/7// Ml
mtm***~****t*!^^^^^\ y IÈ-r \ richten van diverse administratieve afdelingswerkzaamhcden.

jyOOT I ~^9_wf*^ * .^^ I üwreactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen metI \ -S&W J ___^^ Wij vragen voor deze functie een opleiding MEAO of HAVO de heer M.G.H. Brekelmans. Chefafdeling Schade, telefoon

’ ""^T J A\W^ aangevuld metAssurantie B-diploma: uitstekendekennis van de 03240-93314.Als u belangstelling heeftvoor één van dezefuiu
f I M A^^^ _t—_f Nederlandse taal; in staat zijn om zowel zelfstandig als in ties dan nodigen wij u uit vóór 16novembera.s. een-schriftelijk

,i f i '^a_\ _Ë\ _r -n_^ _^^^^^ teamverband te kunnen werken; relevante werkervaring is een sollicitatie te sturen aan Lease Plan Nederland N.V. Afdeling. f W \ r^ J&Z' .^^^ pre'üw [eefoJd schatten wij tussen 20 en 30jaar. Personeelszaken. Postbus 3001. 1300 EB Almere-Stad.

SW 4kw v4__lïl/ Lease Plan __l lEmAfsiFMmdl
f \^^Hr Maak van uw plan een Lease Plan.

■ IV/ir'1 mercuri goldmann retailing b.v.

De Mercuri International Groep heeft haar basis in Zweden. Met 51
kantoren in 23 landen; sinds 1970 actief in Nederland. Wij zijn nummer
één op ons terrein: hetverbeteren van de concurrentiekracht van onze
klanten in retailing door het ontwikkelen van commercieel talent.
Wij willen onze expansie voortzetten door het aantrekken van twee
marketing en training

consultants
I Uw profiel

27-36 jaar. Succesvolle commerciële ervaring in deretailsector,
bijvoorbeeld als field of account manager; aanpassingsvermogen en
uitstekende communicatieve vaardigheden, waaronder luisteren.
Een PERSOONLIJKHEID: sterke werkkracht, grote vasthoudendheid,
overkoepelend vermogen, zelfstandigheid, humor, loyaliteit en
creativiteit.
GEMOTIVEERD door de uitdaging en hetverlangen zichzelf en
anderen beter te laten functioneren. Leidinggevende ervaring en een
goed niveau Engels vormen daarnaast sterke troeven.

Uw opdracht

" Contacten leggen en onderhandelen met de leiding van onder-
nemingen;

" Analyseren en vaststellen van ontwikkelingsbehoeften;
" Voorbereiden en uitvoeren van trainingsprojecten;

" Vervolg geven aan uw activiteiten bij direct leidinggevenden en bij
directies.

Wij bieden u

" Een hoog inkomen met prima arbeidsvoorwaarden;

" Een afwisselende functie' verrijkend en veeleisend;

" Een individueel ontwikkelingsplan;
" Internationale carrièrekansen binnen de Mercuri International Groep.

U (m/v) herkent zich? Stuurt u dan voor 16 november a.s. uw C.V. met
indicatie huidig jaarinkomen en begeleidende brief aan:
Mercuri GoldmannRetailing B.V, Postbus 236, 1270 AE Huizen,
t.a.v. de heer M.G. Berkhout, adjunct directeur, die u ook vooraf
vertrouwelijk kan informeren. Telefoon: 02152-68304.

MoDoVanGelder is deNederlandsedoch- Een blijvend jonge onderneming die
ter van het Zweedse MoDoconcern. Als - met zijn wortels in de vorige eeuw -
toonaangevende groothandel aktief in toch steedseen onmisbarepioniersgeest
grafische papieren en verpakkingsmate- heeft weten te behouden. In de buiten-
rialen. Een wijd vertakt bedrijf. Bekend dienst van de divisie Drukkerijen Et Uit
tussen de Zweedse houtvoorraden en geverijen van MoDoVanGelder is een
wereldwijdthuis op de papiermarkten. vakature ontstaan.

De divisie levert - voor een groot deel uit eigen Leeftijd: 30 tot 40 jaar. Woonplaats: in of rond
voorraad - papier en karton aan de Nederlandse Amsterdam. Een psychologische test kan deel
grafische industrie. Het assortiment telt ruim uitmakenvan de sollicitatieprocedure. Bij MoDo-
-200 soorten verdeeld over 5000 specifikaties, VanGelder wordt de funktie van vertegenwoor-
afkomstig van ca. 75 fabrieken verspreid over digervan groot belang geacht. Salaris en andere
heel Europa. De divisie zoekt ter versterking van emolumenten zijn met diezienswijze in overeen-
de buitendienst een vertegenwoordiger voor het stemming.
rayon Amsterdam en omstreken. De vertegen- Wie voldoet aan bovenstaande omschrijving en
woordiger onderhoudt het kontakt met zijn rela- belangstelling heeft voor de funktie nodigen wij
tiekring en bouwt die waar mogelijk verder uit. uit zijn brief met curriculum vitae te richten aan
Zijn adressenbestand omvat drukkerijen van elk de heer K. Dekker, hoofd personeelszaken. Voor
type, uitgeverijen en adressen in de reklame- meer informatie kunt u zich wenden tot de heer
wereld. Hij opereert aan de hand van een jaarlijks H. Schuurke, verkoopleider Drukkerijen &" Uit-
in samenwerking met de verkoopleiding opge- geverijen, tel. 020-560 52 84.
steld verkoopplan.
Voor de funktie is nodig: kommerciële ervaring '\/ \
in een buitendienst en belangstelling voor de \ \ \
marketing aspekten De nieuwe man heeft een \ \

s
\

middelbare opleiding (minimaal MEAO-CE) en / / /
kan goed uit de voeten met de Engelse taal. IVIoDo\/anG&icf&r ''In verband met de hogegraad vanautomatisering . .
van MoDoVanGelder is affiniteit met de aspekt a /\/\/
van belang.
Bekendheid met de grafische branche is een pré,
maarniet noodzakelijk, MoDoVanGelder voorziet Postbus 49000,1009 CG Amsterdam
in een gedegen opleiding in de inwerkperiode. Telefoon 020-560 5911
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|TRAINING ABROAD-FORMATION A L'ÉTRANGER-AUSBILDUNG IM AUSLAND

Die Drei Kurt-Hahn-Schulen in Deutschland
Mitglieder der Round Square Conference und der Vereinigung Deutscher Landerziehungsheime

Êèk <a\it^ LouisenlunD
&3l__B_____^ k3<fic;lll

Schule Birklehof Schule Schloss Salem Stiftung Louisenlund
D-7824 Hinterzarten(Schwarzwald) D-7777 Salem (Baden) D-2334 Güby (Schleswig-Holstein)Telefon: 07652/122-0 Telefon: 07553/81381 Telefon-04354/17-0Fax: 07652/122-23 Fax: 07553/81380 Fax: 04354/17171Schulleiter: Götz Plessing Schulleiter: Dr. Bernhard Bueb Schulleiter: K. E. CaskieInternatfür Jungen und Madehen, Internatfür Jungen und Madehen, Internat für Jungen und Madehen,
staatlich anerkanntesGymnasium. staatlich anerkanntes Gymnasium. staatlich anerkanntes Gymnasium,5-13.Klasse, Abitur. 5.-13. Klasse, Abitur.Ab '92 Intern. Baccalaureat. 5.-13. Klasse, Abitur.
Alt- und neusprachlicher. mathematisch- Deutsch. Englisch, Latein, Französisch, Tagesschüler werdenaufgenommen.
naturwissenschaftlicher Zweig. Spanisch. Griechisch. Mathematisch- Deutsch, Eniglisch, Latein. Spanisch, Französisch.
Besonders gefordert werden Musik- naturwissenschaftlicher Zweig. Mathematisch- naturwissenschaftlicher Zweig.
"ndKunsterziehung. Theater. Kunst, Musik,Theater, Sport. Segeln auf dem Kunst, Mannschaftssport,Sport. Skitouren im Schwarzwald. Bodensee. Skilaufen, Handwerk Segeln auf der Schlei.Handwerk.Sozialdienste. Soziale Dienste, intern. Schüleraustausch. Nautischer Dienst,Feuerwehr, Sozialdienst,
'ntcrnationaler Schüleraustausch. Drei Stufenschulen: Hohenfelss.-7. Klasse, Musik,Theater, Handwerk.Einjahrige Sprachkursc. Salem: 8.-11.Klasse, Spetzgart: 12. + 13. Klasse. Internationaler Schüleraustausch.

Ausführliche Informationen werden aufAnfrage gern zugeschickt.

European (Ij) University
Een succesvolle carrière begint bij onderwijs dat optimaal is afgestemd op hetI bedrijfsleven. De European University biedt u daarom „Bachelor" -en „Master" - pro-

gramma's op het gebied van bedrijfskunde, informatica, internationaal management, Ihotel management, communicatie, public relations en Europese talen, (BBA, BIS,MBA, MIS, MA).
De cursussen worden gegeven in kleine groepen " De studenten krijgen een'ndividuele begeleiding van zowel professionals, als ervaren academici " Het aantal iafgestudeerden dat direct een baan vindt, is zeer groot " Campussen in Antwerpen,Brussel, Den Haag, Parijs, Toulouse, Barcelona, Madrid, Genève, Sion, Montreux,

j>t--Vincent en Athene. Kortom, een studie die volledig beantwoordt aan de eisen vanhet internationale bedrijfsleven. I
Q Ik wil graag op 9 november 1991 om 10.00 uur uw „open dag" bijwonen in
Antwerpen, Jacob Jordaensstraat 77.

> Ik wil graag meer informatie over het programma dat ik aankruis op de antwoord- |I strook
t___mj Land: Tel 2/11 ,

■ SJlgat: nr.: Postcode: 'Oaatsj_ BBA/MBA/BIS/MIS/MA programma*
i * onderstreep uw voorkeur

Schrijf of bel naar:
I European Universitv, Amerikalei 131, 2000 Antwerpen,

fel.: 03 238 10 82 of'o3 218 54 31.
I Cursussen in Nederlands of Engels.

L__De European University is lid van The American Assembly of Collegiale Schools of Business.

jdesnelste en leukste manier
J cursussen van 2 weken tot

9 maanden
J verblijf in gastgezin of

internationaal studentenhuis
J kleine, internationale groepen
J investering in je toekomst

Bei voor gratis brochure 010-4763533
\ don Quijote
Internationale Taal Studie-

Taalreizen van Lexton Language Programs
" Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Engels, Portugees. Grieks,

Chinees, Japans " Wereldwijd 45 scholen " Internationale groepen

"Gastgezin/appartement/residentie " Van 2 tot 52 weken

Bel voor onze uitgebreide Taalreizenkrant: 01620-37700

linterlanguagelTALENCURSUSSEN IN HET BUITENLAND I
Cursussen van 2 weken tot een studiejaar Belvoor onze brochure: |

010-477.74.55 ||

/ ASCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY
A UNIQUE opportunity to study for an

AMERICAN DEGREE in EITHER or BOTH the
U.S.A. and Europe

Study in FLORIDA, U.S.A.. OHat one or more of
ourcenters in:

LONDON, PARIS. BERLIN,
HEIDELBERG, MADRID. STRASBOURG. &

ENGELBERG andLEYSIN (Switzerland)
OR Divide your studies between Florida

and our European centers
ASSOCIATE, BACHELOR AND MASTER'S

degree programs in areas such as:

" Business Administration " Management

" Marketing " Economics " International
HoteLTourism Management " Public
Administration " InternationalRelations/
Diplomacy " Psychology " Computer
Systems Management " Engineering
Management "Pre-Medicine " European
Studies «CommercialArt «French

u®__ftn Not all programsavailable at ivm oenter

" English as the language of instruction

" Small classes andpersonal attention

" English asa Foreign Language courses atall centers

" Financial Aidopportunities
s Intensive courßes in English.German & Spanish

For Catalog. Viembook or Inlormational Video, write or call
SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITYDept T/EO 51 Waterloo Road ■ London SEI BTX ■ England

I Telephone:(071] 928 8484 Fax: (071) 620 1226 Tele»: 8812438 SCOL G
Ame-W Ws,f> y>, ècqed.'.ed0, ,"-p Ac:if-(j,t.r,o CO-T-rrwonpiAOCS WxlHOgtOr- DC A

■

■ CERAN, sedert meer dan 15 jaar hét taleninstituut voor de ■| zakenman.
I Ref.: ABN, Coca-Cola, DSM, Heineken, Henkei, enz.
! CERAN, sedert meer dan 15 jaarhét taleninstituut voor de ambi- II tieuze toekomstige manager.
■ Ref.: Insead, European Business School, London 8.5., enz.
I in België : .—. in Frankrijk : I
I CERAN ARDENNEN \J_fW___^\ CERAN PROVENCE I
\ 184.avenue du Chateau 4a\a\Ja—m*mjt. g p 27/154 ■
I B-4900SPA i l|H H B|HII| F-30130 PONT-ST-ESPRIT I■ (België) _■■'■■■'J_». (France) I■ Tel.: (32) (0)87/77 41 64 mjfcmjypÉ Tel.: (33) 66 90 33 66 ■I Fax: (32) (0)87/77 36 29 \CEHAN/ Fax (33) 66 90 33 69 |

sinds 1975
In Nederland - Tel.: (030) 44 00 61

I CERAN ARDENNEN. CERAN LANGUES PROVENCE : minimum leeftijd 23 jaar' CERAN JONGE VOLWASSENEN : van 18 10l 22 |aarI CERAN JUNIOR :van 13 tol 17 jaar.

UtJJSMH ."O*^^0^
étfjl|,.cHloO^ U4*580n6oÓ

_Pfi 39W/2 Ho9ere Handelsschool
M/iq Wj I NeUChêtel, nieuwe talenafd.

Speciale klassen voor Franse taal

Zwitserland

B
20 tot 24 uren p/w Frans

l^'n kwartaalcursus: 6 jan., 21 april en 31 augustus 1992ln| teeltijd 16 jaar. Vak. cursus: juli en augustus
0.

=n aanmeldingen bij het secretariaat van de Ecole Supérieure
41 ■_CÏÏmerce' Beaux-Arts 30, Ch-2001 Neuchatel, telef. 09--t-—^g^3ll2 Fax 09-41.38.207839

/'4-____^H________________________B
Talen leren in het taalgebied

fsr. 25 Eurocentra in 6 taalgebieden en 9 landen:■tr>6eland, lerland, Japan, USA, Frankrijk, Zwitserland, Italië,
Spanje en Duitsland.

,»$. Mogelijkheid tot het behalen van erkende diploma's.
!j_*»rt pro,Pektut °P aanvrage. Inlichtingen- en
iV erse Stichting inschrijvingsbureau:a«'winstoogmerk STAM. Postbus 90024,_, _Wm_~_t 1006BA Amsterdam

■
m̂JmW_u*JTFTJfjJ7TT_\\ _WW
awi/ÜUJaH—aiUiméUuJÊ R|imiMmißmtM

BÜi / IITB Wa
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Elke 1e zaterdag van de maand
in De Telegraaf.

|*el voor adverteren in dezerubriek
Renate Bargel:

L 020-585.2462

__

Guess where you can find the best international
degree course in business studies in Holland?

" '" _^A BllÜ^^!^. ■- _P __fll B^^^^i S_il___W r7ï_—^M Hp m |>v

_^_3 ___^____KJ_H_PT_^^^_^^^li_M__i*~ * I -""_""/^^ '^»' ..__■_^a^^/M aaa^W
WÊË aWaw^aW _B(__^^^^^^^l\ "" — ~~~ ~*_-M^"^ -_■ _^fe \fcs» 7_^_^S.^_t_.

At the world's biggest port, ofcourse.
Dt is no comcidence that Hollands best international The beauty of this is that you can get two diplomas. In addition i _^_M~ 7 n

degree course ,n business stud,es is situated at the gate- to the HEAO Diploma, you could obtain the Diplom-Betnebswirt, | 7 fZl\7yZlTbe TbZolend IW j
way to Europe in the world's biggest port. _ Bachelor ofArts Honours Degree, the Diplöme de l'Ecole Multi- on November l - l_J___l jlSGrj

... ~ . . _ ~ , Please send me your information pack. Rotterdam 'All subjects are taught in English, because students from all nationale desAffaires (Groupe ESC Bordeaux), orthe Titulo Supe-
■ Name: Mr/Msover the world study at the International School of Economics rior en Admimstración de Empresas Europeas de la Camara deCo- i

Rotterdam (ISER). . mercio Madrid. With these diplomas the worldwill be your oyster. l
-ru r _.' o-_«_ ' Post C°de: Town: , II here are no limits to your study at Rotterdam - you get the Find out for yourself at our Open Day, on Saturday Novem- ■ i

chancetospendhalforathirdofthestudy penod in England, France, ber 16, from 10.00 to 15.00. There, all your questions will be
Germanyor Spain. We have exchange programmes with 9 colleges answered. Please complete and return the reply form, so we'll "la. ]
of higher education and universities in these countries. There is also know to expert you. If you can't make it on November 16, ask for !

I Send this coupon to: Hogeschool voor Economische Studies
an exchange programme with the University ofGeorgia in the USA. our detailed information pack. ■ Rotterdam. Secretary of ISER, Antwoordnummer 9181 1, II 3009 W& Rotterdam (location: Kralingse Zoom 91, Rotterdam). ■
The International School of Economics Rotterdam (ISER) gives you o head start.

Il CPC BENELUX BV a member of <i P<É= /Europe

!CPCBenelux B.V. te Hilversum is onderdeel van een groot internationaal
voedingsmiddelenconcern gevestigd in 47 landen. De onderneming brengt een
groot aantal merkartikelen op de Nederlandse markt waaronder Knorr,
Conimex, Dextro Energy, Alsa, Mazola, Chirat, Duryea en Napolina. Onze
produkten kenmerken zich door een hoog kwaliteitsnivo, grote bekendheid en
nemen sterke vooraanstaande marktposities in.

Binnen CPC Benelux zijn meerdere kommerciële divisies operationeel.
De divisie Retail beweegt zich op het gebied van de Marketing en Sales van
onze A-merken.

Voor de regio Noord-Holland zoeken wij een:

VERTEGENWOORDIGER
RETAIL M/V

Als vertegenwoordiger gaat u deel uitmaken van een enthousiast en
professioneel team. U bezoekt de levensmiddelensektor, onderhoudt kontakten
en u draagt zorg voor een optimale begeleiding van ons produktenpakket.

Onze nieuwe medewerker voldoet aan het onderstaande profiel:— Uitstekende zakelijke en kontaktuele eigenschappen.— Representatief, zelfstandig, enthousiast.
— Voldoende takt en inlevingsvermogen om klantgericht te kunnen denken.— Leeftijd 25 jaar met HBO-nivo.— Woonachtig in de regio Alkmaar of bereid te verhuizen.

In deze funktie bieden wij naast goede arbeidsvoorwaarden een uitste-
kende training en groeiperspectief.

.-/__*.^&<fls_3jfa!__&rd^__& _H.l.E^^^__HBx^^

U kunt een met de hand geschreven sollicitatie, voorzien van een c.v.
en een recente pasfoto, richten aan CPC Benelux B.V, Personeel & Organisatie,
Rading 1, 1213 RK Hilversum, Postbus 62, 1200 AB Hilversum.
Telefoon: 02158-29218.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Ju

15
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Mn fiffff^_^ Personeel /
Commerciële functie met doorgroeiperspectiefbinnen _^M
een dynamische handelsonderneming. ■_r ■ ■ __Wka^^^aa^L\—
Kabel-Zaandam B.V. is als internationaal opererende handelsonderneming,gespecialiseerd mf lr^^ I
in de verkoop van geperforeerde metalen, zeef- en filtergazen, non-ferro metalen en ï^k^^l Wm—W Igereedschappen. Het bedrijf levert een breed en kwalitatief hoogwaardig assortiment en is ■ ~^^ *~**~ w ■
voor wat betreft geperforeerde metalen vooraanstaand in Europa. Hetruim 70 medewerkers
tellendebedrijf maakt een sterke expansie door dankzij de energieke bedrijfscultuur, de
professionaliteit van de medewerkers en de slagvaardige en efficiënte manier van werken.
Kabel-Zaandam B.V. is dan ook voor een toenemend aantal (inter)nationale afnemers de
partner inzake bovengenoemdeprodukten.

Kabel-Zaandam B.V. heeft binnen de hoofdgroep geperforeerde metalen,
■ zeef- en filtergazen een vacature voor een

COMMERCIEEL-TECHNISCH MANAGER S
die op termijn kan doorgroeien tot verkoopleider.

In uw nieuwefunctie wordt u uiteindelijk lingen en vervult u in dit verband een ca. 35 jaar.Kandidaten met ervaring in
verantwoordelijkvoor de ontwikkeling en strategischefunctie. onze branche hebben een pré.
uitvoering van het commercieel beleid van- de betreffende verkoopafdeling. Uw verant- Over dezefunctie mettoekomstperspectief Naast een sleutelpositie binnen de grootste
woordelijkheidomvat in de aanloopfase: willen wij met u praten indien u beschikt produktgroep van ons bedrijf bieden wij u
-de leiding over de exportactiviteiten; over: een boeiende functie en een arbeidsvoor-- het onderhouden en uitbreidenvan de - een door opleiding of ervaring verkregen waardenpakket dat volledig in overeenstem-

contacten met (key-)accounts' in binnen- HBO-niveau met een sterke affiniteit voor ming is met uw commerciële capaciteiten,
en buitenland; techniek;

- de ontwikkelingvan deverkoop- en - aantoonbare commerciële ervaring en Indien u past binnen dit profiel, schrijft u
marketingstrategie onder supervisie van een mentaliteit van denken en doen; dan een sollicitatiebrief gericht aan
deverkoopleider; - een initiërende, resultaatgerichte en Kabel-Zaandam 8.V., afd. personeelszaken,

- het verzorgen van de publiciteit voor uw flexibele instelling; Postbus 130,1500EC ZAANDAM,
produktgroep; - uitstekende leidinggevende en commu- Een psychologisch onderzoek kan deel- het vervangen van de verkoopleider bij nicatievevaardigheden. uitmaken van de procedure,
afwezigheid. Voor inlichtingenkunt u contact opnemen

Tenslotte beheerst u de moderne talen in met de heer K. v. d. Heide of de heer
Tenslotte bent u alert op marktontwikke- woord en geschrift en is uw leeftijd E. Lankhorst, tel. 075 - 81 82 00.

MoDoVanGelder is de Nederlandse dochter van veranciers van Nederland. Voor wie kommerciële
hetZweedse MoDo concern. Als groothandel aktief managementervaring kombineert met een brede
in grafische papieren, verpakkingsmaterialen en belangstelling en "jeugdig" elan, hebben wij een
kunststoffilms. boeiende baan in een dynamisch, internationaal
MoDoVanGelder is één van de grootste papierle- opererend bedrijf.

Voor de divisie Verpakkingen zoeken wij een Verkoop- daire arbeidsvoorwaarden en alle bijkomende emolu-
leider Buitendienst (m/v) die leiding zal geven aan een menten.
verkoopteam van 6 mensen. Belangstelling? Stuur dan een brief met C.V. aan de heer
Zelf behandelt hij enkele grote accounts. K Dekker, hoofd Personeelszaken van MoDoVanGelder.
De verkoopleider is mede verantwoordelijk voor opstel- Sollicitaties wórden strikt vertrouwelijk behandeld,
ling en realisatie van het jaarlijkseverkoopplan. Aan het Desgewenst kunt u zich voor nadere informatie wenden
jaarlijks op te stellen divisie beleidsplan levert hij een tot de neer A B ,eij djre kteur Verpakkingen,
belangrijke bijdrage. tel (020)-5605323.
HET PROFIEL ' x
Aanwijsbaresuksesseninfield-enkommercieel manage- \ \
ment. Opleiding op HBO-nivo(HEAO-CE ofvergelijkbare n. \. \
opleiding). In staat om vanuit persoonlijke eigenschap- __

■» ■» *% ** / / /
pen een bestaande hechte teamgeest verder uit te bou- IVK)LJOVcifl\J&lCf&f' / / /
wen. Neemt initiatieven, is resultaatbelust en - bewust Een goeie partij in papier / / /
en heeft bij voorkeur kennis van deverpakkingsbranche. en verpakkingsprodukten
Spreekt redelijk Engels en Duits en is zowel zakelijk als
maatschappelijk breed georiënteerd. MoDoVanGelder
Leeftijd 32-40 jaar. Postbus49ooo
MoDoVanGelder biedt uitstekende primaire en secun- 1009 CG AMSTERDAM

BENT U EEN ILLUSIE

ALS ER BIJ U
INGEBROKEN WORDT?

Met verzekeringen moet u geen Dat gaat heel eenvoudig. Als u
risico nemen. Dat hoeft ook niet. de bon invult en opstuurt, dan sturen

Want V&D heeft onafhankelijke wij u direct een inventarisatielijst toe.

verzekeringsdeskundigen in huis. Als u deze invult en ermee bij
Experts op het —****************** v&D langskomt,.. A ■ u i i LAAT GRATIS UW POLIS ~. , , ~,gebied van inboedel- knigt u ter plekke6 , , CONTROLEREN DOOR m , F

verzekeringen. (Maar VFU7FKFRINC** gratis advies. Daar-
ze weten u ook alles DESKUNDIGEN VAN VM>. mee voork°mt u pro-
te vertellen over huis- ———— blemen.
en aansprakelijkheidsverzekeringen.) Weet u bijvoorbeeld zeker dat

Deze deskundigen bekijken uw onlangs aangeschafte spullen
graag of u niet te veel premie betaalt. en kleding binnen uw huidige verze-
En, nogbelangrijker, ze controleren of kering vallen?
uw verzekering wel de volledige scha- Vul de bon in, dat bespaart u
de dekt bij brand of diefstal. illusies.

---->§
Stuur mij de nieuwe V&D inventarisatielijst die recht geeft op gratis advies van de verzekeringsdeskundigen van V&D.

Naam: Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Adres:. Vendopolis B.V, Antwoordnummer 3378,

d . j di , 3500 VP Utrecht. inb 2Postcode: Plaats:
Telefoon: VROOIVmDREESMANN

— —- 1 n ii i . . -* n . n

_
i ~ 1

In 4 maanden een pmarketing-, management-rI ofPR-diploma. ■
\TIÏ7'e zn carrière in het be- □ NIMA-A voor hoger opgeleiden anderopdehoogtezijnvandenieuwstë
T f drijfslevenofdenon-profitsec- E3Public Relations (NGPR-A) ontwikkelingen,

tor wil versnellen, kan met een dag- oor aUe opleidingen geldt, dat Bovendien heeft mondeling
opleiding van het ISW binnen een yze overdag worden gegeven, één onderwijs als voordeel dat u direct
paar maanden jarenervaring opdoen, dag per week, sommige ook op antwoord krijgt op uwvragen en u er-

Ofunu inMarketing,Management zaterdag, en binnen 3 tot 5 maanden varingen kunt uitwisselen met mede-
ofPR verder wilt, het ISW heeft een wordenafgesloten. Ze zijnpraktijkge- cursisten. De opleidingen worden in
uitgebreid pakket dagopleidingen richt, waardoor ude opgedane kennis een aantal plaatsen gegeven,
die uw carrièrekansen aanmerkelijk directkunt toepassen. u meer weten overeen
vergroten. U kunt kiezen uit de vol- Daarbij zijn de docentenzelf in Jjf van deze opleidingen,
gende opleidingen: hetbedrijfsleven ofdenon-profit sec- vul dan de bon in of bel ons even:
D Management Assistente len II tor werkzaam. Waardoor ze als geen 071 -25 85 75.
El Middle Management

D Voorbereidend Ho2er ISW/Opleidingen i» erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet op
m _. de erkende onderwijsinstellingen, voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet valt.Management ,
f„^7_r VOrminB riVN"To"ö_."RX77s"TT"u"DTE'G'ID"ft|
r-, . . „ I MJ Stuur deze bon in gesloten envelop zonder postzegel naar: ISW/Opleidingen,l_J Management VOOr non-protlt Antwoordnummer 10120,2300 VB Leiden. U kunt natuurlijk ook even bellen: 071 -25 85 75.
Organisaties I Of faxen: 071-12 06 19. U heeft de gewenste informatie dan. geheel vrijblijvend, snel in huis. J**D Voortgezet Management voor Dhr./Mw.: -
non-profit organisaties straat: en
E3Voortgezet Management in Postcode: Plaats: Tel.: - Eiv
Overheidsorganisaties Ik ben geïnteresseerd in de opleiding(en): - Bfj
D Toegepast Milieurecht atgj2?
M Bedrijfseconomie [==
D Financieel Management EEJW ISW/OPLEIDINGEN [J 3& Financiële Rapportage ______Bé__j^J^ schuttersveld9,23l6xg leiden.telefoono7l-258585. Wt ft,
CD Basisopleiding Boekhouden I__S____J . >
H NIMA-A en-B ISW/OPLEIDINGEN. DAT WERKT 'N STUK BETER■ ",I L---___-____________ _--.--_______________--]
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Een Rabobank hypo- . hypotheek die het beste f"; ~~~ — ~ ,7 "~~"77 ~ "7 "Ln-.-r— ' r I Stuur mij een gratis nypotheekberekenmg. Bruto laannkomen. i — Jtheek kent vele voordelen, past bij uw situatie. De Naflin en voorieUere: ,^1
De Rabobank is niet voor Rabobank kent de lokale , m/v. "■! Geboortedatum: - |niets de grootste verstrek- woningmarkt en laat graag ', Adres: '. " i i j .." Geboortedatum partner: iAker van woninghypotheken de taxatie voor u verzor- | Postcode: __
in Nederland. Want wie gen of regelt de aanvraag | m~*

direct naar de Rabobank voor gemeentegarantie. ■■ I Telelbün:— Datum: -Q
gaat, krijgt de voordeligste Rechtstreeks zaken ' H>p°theek"rni: Afgeven by or opsturen naar de Rabob.n^' D Annuïleitenhvpotheek Nederland. Antwoordnummer 42.
hypotheek. Bovendien doen met de Rabobank is sm ma Eindhoven. hte ,,„,„,, . , , ~\ : "} I ü Spaar-Optimaalhypotheek
heeft deRabobank, door de daarom in meer dan i „ . . _»■■""■ *—■">I Koopsom woning: I D_ml»_l»pl»_»___l_l I ***igrootste keus aan hypo- één opzicht voordelig en | Hypolheekbedrag. ,■ . __ AaDODilllK Gaf
theekvormen, altijd de gemakkelijk. I \



Politieke kopstukken over het
wees van 'zilveren'D66

„HANS MOET EINDELIJK EENS KLEUR
BEKENNEN”door

MENZOWILLEMSen
EMILEBODE

D66 bestaat 25 jaar.Vandaag
wordtdit jubileumgevierd in

hetAmsterdamse hotel
Krasnapolsky waar indertijd

de oprichtingsvergadering
plaatsvond. In deTweede

Kamer bezet departij twaalf
zetels. Volgens de laatste
opiniepeilingen is D66 nu

goed voor minstens dertig
zetels. Er zijn alleen geen

verkiezingen.
Deze krant sprak metvier

vooraanstaandepolitici en
met een marktonderzoeker

over het succesvan D66:
Ruud Lubbers, minister-pre-
sident (CDA); Elco Brink-
man, fractieleider van het
CDA in de Tweede Kamer;
Hans Wiegel, commissaris
van deKoningin in Friesland
en oud-politiek leider van de
WD; Wim Meijer, commis-
sarisvan dekoningin in
Drenthe en oud-fractieleider
van de PvdA in deTweede
Kamer en Maurice de Hond,
marktonderzoekeren kri-
tisch lidvan de PvdA.

; DEN HAAG, zaterdag
LWat deden de politici toen D66 een kwart eeuw geleden werd opgericht?
pUud Lubbers was mede-directeur bij het familiebedrijf Hollandia-Kloos.
»Nee, ikheb nooit op D66 gestemden voor mij is er geentweede partij."

' Elco Brinkman ging in 1966
! sH^eren aan de ri Je Univer-
;*'eit in Amsterdam. „Er is
*el eens een moment geweest
**t ik dacht: dit is toch een
!ekkere partij! En ik heb als

" Jeugdzonde wel eens op een
partij gestemd maar

ln°°itopD66."Wim Meijer was in 1966. doende met de beweging
] fHeuw Links in de PvdA. „Ik

neb nooit op D66 gestemd,
tïlaar het is wel mijn tweede. Partij."

Dat geldt ook voor Maurice
■j^e Hond die er zelfs „twee of
■Rekeer op heeftgestemd."

ians Wiegel was in 1967,pn D66 metzeven zetels zijn
tree in de Tweede Kamer

pakte, met zijn 25 jaar het
'$}&ste kamerlid aller tijden.

wat vriendjes van mij
Scoren tot de oprichters van

maar mij hebben zenc*>itkunnen overtuigen.". Woarom zijn volgens deopi-
niepeïlingen zon 1,5 miljoen
j ê*sen 0p dit moment wél
ereidD66 te stemmen?
Mibbers: „D66 scoort altijd
zeer hoog als tweede moge-

Jkheid. Nu zijn er veel
TvdA'ers die niet meer op
7*n partij willen stemmen.

eze mensen kiezen liever
7et voor een christelijke par-

-1 of voor een centrum-recht-
Partij zoals de VVD. Het

is D66. Er is een,Uldelijke trend op een. mid-
'««partij te stemmen. Veel

j pensen in deze samenleving
o _* mjld-kritisch- Dat is D66
?<>«. Die partij zegt: het beleid
j. niet dramatisch slecht,
jl*^ het moet een slag an-, e*"s. En ach, veel mensen
ebben het gevoel dat ze eeneetje links van het midden*t*«n en denken dat D66 daar! °°kstaat."

■RUUD LUBBERS:
„D66is het minst drammerig
van allepartijen. Niet dat felle,
negatieve. Dat is hun grote
kracht."

■ HANS WIEGEL:
„ D66is toch een beetje een
rijkeluispartij geworden;een
partij voor mensen diehet niet
zo moeilijk hebben gehad. "

■ ELCO BRINKMAN:
„Zolang D66in de oppositiezit,
kunnen ze politiek laveren. Als
ze in deregering zitten is dat
over. "

■WIM MEIJER:
„De klassieke tegenstelling
tussen linksen rechts is
verdwenen. Er is geen ruimte
meer voor een ultra-linkse
massabeweging."

■ MAURICE DE HOND:
„De kiezer heeft steeds meer
behoefte aan niet-
dogmatischepartijen. D66
heeft depotentie groterte
worden danhet CDA."

■ HANS VAN MIERLO: Het gezicht van D66, maakte in 1967'zijn
entree in de Tweede Kamer, depoliticus was toen 25jaar, het
jongstekamerlidallertijden.

FOTO: DIJKSTRA

Strijdvragen
! wiegel: „De politiek is nietper zo inspirerend dat men-
! ,er> duidelijk voor een bepaal-

*Partij kiezen. Er zijn steeds
:per zwevende kiezers. De

£te strijdvragen zijn ver-penen en de belangstelling
j»°°r politiek neemt iets af.

et is bovendien een beetje
jpte op D66 te stemmen.

' Q^fft niks, want dat is ons
*Wel eens overkomen."
Waarom profiteren andere

£artjjen zoals VVD en Groen
ln «s niet van het verande-
?/?ekiezersgedrag?\ Meijer: „De klassieke te-genstelling tussen links en

' is verdwenen. Er is
Been ruimte meer voor een
jrp-linkse massabeweging,
p VVDkan nog wel groeien,par dan dient deze partij°k in het centrum te opere-

I en. De vraag is of hun leider«Ut wil.»
Oe Hond: „Kiezers hebben

peds meer behoefte aan
partijen,

jouwens,GroenLinks heeft
leen aansprekende leider.
"°6 heeft de potentie zelfs, tei'

))
te worden dan het

Wiegel: „Er is een grote uit-deling tussen PvdA- en
p6-stemmers. Daar profite-. J n̂ wij niet van. Misschienmoet de WD meer aandacht

schenken aan zaken die po-
tentiële D66-kiezers aanspre-
ken, zoals hoogkwalitatief on-
derwijsenhet milieubeleid."

Is D66 een moderne protest-
partij, waar de mensen als het
ware hunstemparkeren?

Ommetje
Brinkman: „VeelPvdA'ers

lopen weg naar D66. Het is
kennelijk een soort spijt-
stem. Je moet het zo zien.
ledereen neemt wel eens een
beetje afstand van het bur-
germansbestaan. Maar als de
mensen een ommetje hebben
gemaakt en alle vragen op
een rijtje hebbengezet, keren
ze vaak weer naar het oude,
vertrouwde nest terug."

Meijer: „D66 is geen pro-
testpartij. D66 heeft zich juist
ontwikkeld tot een solide ver-
tegenwoordiging van de socia-
le middenlaag. Op het gebied
van pensioenen, bestuurlijke
organisatie, euthanasie en fis-
caalbeleid hebben zij reeksen
plannen ingediend die de
moeite waard zijn."

Van Mierlo is
een begrip,
maar wie
weet de
naam van de
voorzitter?

Wat voor mensen stemmen
op D66?

Wiegel: „Het is toch een
beetje de rijkeluispartij ge-
worden. Ik wil niet onaardig
zijn, maar D66 is een partij
voor mensen die het in het
leven niet zo moeiüjk hebben
gehad. En omdat deze achter-
ban geen zorgenkent, kunnen
ze blijmoedig spreken over
inleveren en andere interes-
sante gedachten."

Lubbers: „Ik vindD66 geen
echte vertegenwoordiging
van de sociale middenlaag.
D66 is oververtegenwoordigd
bij de hogere inkomens en bij
de jongeren. Het zijn mensen
die niet van een bepaalde
ideologie houden."

Meijer: „Dat zijn mensen
die vaak goed opgeleid zijn.

Er zullen er veel met een
uitstekend salaris bijzitten,
deels tweeverdieners. Het
zijn mensen die verzekerd
zijn van werk, die goede in-
komens-perspectieven heb-
ben en die open staan voor
nieuwe maatschappelijke of
levensbeschouwelijke opvat-
tingen."

De Hond: „Je kunt niet zeg-
gen dat het een yuppie-partij
is, of een partij van tweever-
dieners. Het zijn mensen die
zich aangesproken voelen
door de manier van denken
en optreden, verpersoonlijkt
door Van Mierlo. Pragmati-
sche mensen. D66 lijkt nog
het meest op het CDA zonder
C."

Wat heeft D66 wat andere
partijenmissen?

Lubbers: „D66 is het minst
drammerig van alle partijen.
Niet dat felle, negatieve. Dat
is hun grote kracht. Het geeft
voor velen een warm gevoel
van binnen, als je zelf maat-
schappelijk aan de goede kant
van destreep staat."

Meijer: „D66 heeft geen last
van een enorm partij-appa-
raat, dat als het ware de be-
sluitvorming vermaalt. Van
Mierlo verkondigt vaak stand-
punten zonder zijn partij te
raadplegen. Hij is daarom
veel slagvaardiger."

Waardoor kan D66 proble-
menkrijgen?

Brinkman: „Zolang D66 in
de oppositie zit, kunnen ze
tussen verschillende politieke
standpunten laveren, maar
als ze in de regering zitten, is
dat over. Dan moetkleur wor-
den bekend. Je maakt mij
niet wijs dat D66 bij de vol-
gende verkiezingen alleen
maar Hans in regenjas over de
Herengracht kan laten wan-
delen. Dan moet hij wel een
aantal uitspraken doen. Voor
of tegen hogere milieulasten,
voor of tegen defensievermin-
dering,voor of tegen ingrepen
in dewao. Het kan niet alleen
bij een houding in een natte
regenjas blijven."

Keuzes
Meijer: „Het kan een pro-

bleem worden als D66 er niet
in slaagt voldoende politieke
bestuurders aan te trekken.
Ook moet departij zichbezin-
nen op de toekomst van de
verzorgingsstaat. Vroeg of

laat moeten ze echte maat-
schappelijke keuzes maken.
En wat ik niet begrijp is dat
D66 wat betreft politieke ver-
nieuwing een rimpelloze vij-
ver is geworden, terwijl de
partij daarvoor juistwerd op-
gericht."

D66 heeft zijn opmars voor
een belangrijk deel te danken
aan het vertrouwen dat Van
Mierlo geniet. Wat is zijn aan-
trekkingskracht?

Brinkman: „Hij oogt goed,
hij klinkt goed en weet het
vooral mooi te zeggen. Som-
migen beschouwen hem als
de wat oudere uitvoering van
James Dean. Dat is toch wat
anders dan mijn uitstraling
van koelkast of de man met
de laser-ogen. Van Mierlo
doet mij een beetje denken
aan een psychotherapeut. Hij
zegt tegen de kiezers: leg je
probleem op tafel, we gaan er
over praten. Hij geeft je een
prettig gevoel — arm op de
schouders. Maar het is ook
vermoeiend, want hij is wel
benieuwd naar jouw pro-

bleem, maar als ik bij hem op
de bank zou liggen, zou ik
graag een diagnose willen ho-
ren."

Meijer: „Bij Van Mierlo is
de kiezer als het ware deel
van zijn gesprekskring. Je
voelt je gauw bij hem thuis.
Veel mensen vinden het niet
leuk als zij politici aanhoren
en merken dat hun visie niet
deugt. Bij Van Mierlo heb je
dat gevoel nooit. Jekunt zelfs
op een aangename manier
met hem van mening ver-
schillen."

Hons van Mierlo is een be-
grip. Maar vraag je op straat
naar andere bekende verte-
genwoordigers van D66, dan
wordt het hoofd geschud. We-
ten de politici soms wie de
partijvoorzitteris?

Lubbers: „Ik zou het niet
weten."

Brinkman: „Ik weet het
niet."

De Hond: „Ik kan er niet
opkomen."

Hans Wiegel: „Ik doe het
niet om te plagen, maar ik
weet het echt niet."

Meijer: „Ja hoor, dat is
Ries Jansen, burgemeester
van Krimpen aan den IJs-
sel."

Is het gebeurd met D66 als
Van Mierlo van het politieke
strijdtoneel verdwijnt en wie
kan hem opvolgen?

Kwetsbaar
Wiegel: „Van Mierlo kan

nog tot zijn 75ste aanblijven,
maar dan moet er toch echt
een ander komen. De enige
die zich als opvolger manifes-
teert, is Wolffensperger. Die
zal het dus wel worden. Maar
van de D66-achterban kent
95% geen goede opvolger. Dit

bewijst dat de partij zonder
Van Mierlo zeer kwetsbaar
is." (En met een big smile) U
begrijpt: ik heb daar echt
mijn zorgen over."

De Hond: „Als Van Mierlo
verdwijnt, hoeft het niet met
D66 gedaan te zijn. Terlouw
was ook een tijdlang een suc-
cesvol gezicht. Ook met Wolf-
fensperger is voor D66 een
toekomst weggelegd. Het pro-
bleem is veel meer wat er met
D66 gebeurt in de regering.
Van Mierlo, Terlouw, Eng-
wirda, Wolffensperger: het
lijken allemaal neefjes. Ze
zeggen dezelfde dingen. Er is
veel minder verschil dan tus-
sen Den Uyl en Kok of tussen
Lubbers en VanAgt."

Lubbers: „Van Mierloheeft
heus wel capabele opvolgers.
Ik noem het kamerlid Wolf-
fensperger."

Zou het wenselijk zijn dat
PvdA, D66 EN Groen Links
samengaan in een Progressie-
ve Volkspartij?

Meijer: „Daar ben ik al
sinds 1971 voor. Veel mensen
kiezen niet voor het CDA,
noch voor de WD. De belan-
gen van deze kiezers zijn er
mee gediend als PvdA en D66
opgaan in een Progressieve
Volkspartij. Tegenover het
CDA staat nu geen machts-
blok en dat moeten PvdA en
D66 zich aantrekken. Trou-
wens: wat kan D66 straksmet
35 zetels meer waarmaken
dan de huidige PvdA met 49
zetels!"

De Hond: „Ik denk dat die
samenwerking er voorlopig
nietkomt. Stel dat bij devol-
gende verkiezingen D66 en
PvdA beide 20% halen en
GroenLinks 5%. Dat is samen
45%. Maar als ze gezamenlijk

optreden, haken veel kiezers
af en halen ze eerder 30% dan
45%. Het CDA was het ant-
woord op de ontkerkelijking,
maar PvdA, D66 en Groen
Links hebben samen veel
minder gemeen dan KVP,
ARP erf CHU. Dat bleek wel
in 1989 toen de PvdA geen
enkelemoeite deedom D66 in
deregering op te nemen."

Lubbers: „Ik zou het prima
vinden als mensen met elkaar
in gesprekraken om tekomen
tot een progressieve volkspar-
tij. Maar ik denk niet dat het
er van komt. Je moet het
samen willen en die indruk

„Help mee.
Hans
van Mierlo
in het
kabinet
vóór
zijnA0W..."

maken de partijen aller-
minst."

Wiegel: „Mensen in de
WD met een slecht karakter
zouden zeggen: Richt haar
meteen op! Aan de andere
kant wordt zon fusie altijd
geopperd door de groepering
waar hetniet zo geweldig goed
mee gaat. Dat is dezwaktevan
de wens."

Brinkman: „Eerlijk gezegd
vind ik de variatie in ons
bestel veel charmanter dan
dat er straks twee grote
machtsblokken overblijven.
Dat lijkt heel democratisch,
maar dan haalt het ene blok
51% en gaat regeren en de
ander 49% en heeft niks te
vertellen."

Behoort een kabinet van
DvdA, D66 en VVD tot de
mogelijkheden?
Brinkman: „Ik vraag me af

af zon coalitie het innerlijk
cement niet mist. Kijk, als het
alleen maar bedoeld is om
tegen het CDA te zijn dan wil
Lk dat nog wel eens zien. Wat
Ls dan de drijfveer? Om vier
jaarlang de euthanasie te re-
gelen?"

Meijer: „Natuurlijk is zon
coalitie mogelijk. Ik geloof
echter niet dat Van Mierlo
premier wordt. Ik denk niet
dat jehem daarmee een groot
plezier doet."

De Hond: „D66 speelt hoe
dan ook een belangrijke rol.
Zeker als geen enkele combi-
natie van twee partijen 'een
meerderheid zou halen. Bij
zowel een combinatie PvdA,
WD, D66 als een combinatie
PvdA, CDA, D66 maakt Van
Mierlo een kans premier te
worden. Vooral indien de an-
dere partijen elkaar die eer
nietgunnen."

Wiegel: „Haal D66 in -de
coalitie, welke dan ook! Dan
worden ze ook geconfron-
teerd met de harde realiteit.
Dan kunnen ze ook eens vuile
handen maken. Of een coali-
tie zonder het CDA voor de
WD aantrekkelijk is, waag ik
echter te betwijfelen. Dan
gaat het CDA in de oppositie
en daar zijn een paar knappe
koppen bij — vlak ze niet uit.
En wat dat electoraal voor de
WD zou betekenen..."

Opiniepeilingen tonen aan
dat de achterban van D66 bij
voorkeur met het CDA wil
regeren. Van Mierlo geeft daa-
rentegen de voorkeur aan
PvdA.

Lubbers zegt lachend: „Ik
vind het vanzelfsprekend dat
de achterban zo denkt, want
Van Mierlo pleegt linkser te
zijn dan zijn partij. Maar hij
trekt welbij. Ik vind het rede-
lijk en belangrijk dat D66 —als hun winst aanhoudt — in
een regering komt. Welke re-
gering? Als Van Mierlo al niet
over een coalitievan CDA en
D66 wilpraten, moet ik er dan
over beginnen?"

Achterban
Wiegel: „Ik ben groot voor-

stander van een coalitie van
CDA, D66 en de WD. Of ze
me daarvoor wakker kunnen
maken, is nu niet aan de
orde, maar er zijn ongetwij-
feld perfecte bewindslieden
voor te vinden. Er is echter
een probleem: Van Mierlo wil
zon coalitie niet, maar een
belangrijk deel van zijn ach-
terban wel. Dat is leuk tij-
dens de verkiezingsstrijd. Als
Van Mierlo dan nee zegt en
zijn achterban ja, dan kun je
lachen. Dat zeggen wij: uw
aanvoerder gaat straks iets
anders met uw stem doen dan
u wilt. U bent dus gewaar-
schuwd! In mijn wilde jaren
zei ik reeds: Een stem op Jan
(Terlouw), is een stem op
Joop (Den Uyl).Kies daarom
WD. D66 vond dat demago-
gisch, omdat ik de kern van
de zaakraakte."

Tijdens de gesprekken valt
een diepe stilte als gevraagd
wordt of de heren politici nog
een passende slogan voor D66
weten bij de volgende verkie-
zingen. De meesten schiet
niets te binnen. De Hond
komt op: „Laat Van Mierlo
zijn karwei beginnen." Wie-
gel wil er nog weleens met
zijn vrienden van D66 over
brainstormen. Brinkman
weet het ook niet zo goed,
maar zijn woordvoerder Frits
Wester schiet te hulp: „Help
mee. Hans van Mierlo in het
kabinet vóór zijn AOW:.."
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f SPEURDERS
Tel:020-68058O5 Fax:o2o-5858030 Postbus 376 1000EB Amsterdam

Enkele categorieën worden alleen geplaatsttegen contante betaling of bij vooruitbetaling via:
Postgirol33 9000.
Bank H.B.U. Amsterdam, rek.nr. 62.5555457.
Amro Bank Amsterdam, rek.nr. 41.11.73.103.

Alle Speurderskunnen telefonisch worden opgegeven van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-21.00 uur. Teksten die vóór 13.00uur
in ons bezit zijn, kunnen in het algemeen dedaaropvolgendedagworden geplaatst.
Sluitingstijd Woonkrant: dinsdags vóór 13.00 uur; De Vaarkrant: woensdags vóór 21.00 uur en De Reiskrant: donderdags vóór
1500 uur Voor deze uitgaven geldenandere tarieven.
Per fax opgegeven Speurdersvoor dezaterdag uitgave kunnen tot vrijdags 12.00 uur verwerkt worden.
Speurders voor de maandag uitgave kunnen tot vrijdagmiddag 16.00uur worden opgegeven.
De volgenderubrieken voor de zaterdagkrant dienen te worden opgegeven donderdagsvóór 16.30uur:
" Diverse clubs/06-lijnen . Bedrijfs-onroerend goedtekoop aangeboden/gevraagd
" Parenclubs a Zaken en transacties
" Postorders . Horecatransacties
" Correspondentie- en contactclubs . Verzekeringen, hypotheken, geldzaken
" Relatiebemiddelingsbureaus . Agenturen en vertegenwoordigingen
" Huwelijk, kennismaking enz. . Kantoor- en winkelbenodigdheden

" Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden . Computerapparatuur/programmatuur etc.

" Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd " Telecommunicatie
" Woningruil (huur) . Machines en gereedschappen
" Bedrijfs-onroerend goedte huur aangeboden/gevraagd

SPEURDERS worden op 1 kolom klein gezet met één woord in hoofdletters. Prijs: eerste drie regels ’39,61. ledere regel meer
’13,20
REGELSPEURDERS worden naar wens met één of meer woorden of regels groter gezet op 1 of 2kolom. Prijs per mm hoogte per
kolom ’ 7,78.
AUTOFOTOSPEURDERS: (alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag) een Regelspeurder met bijplaatsing van foto of illustratie
van de desbetreffende auto. Minimaal formaat over 1 kolom: 60 mm, over twee kolom: 40 mm. Prijs per mm hoogte per kolom

’ 7,78 mcl hoogtefoto. Benodigd materiaal voor fotoplaatsing: foto of scherpe afdruk. De foto moet uiterlijk 09.00 uur vóór de dag
van plaatsing in ons bezit zijn.
Toeslag voor advertentiesonder nummer ’ 6,00.
Bewijsnummers op aanvraag en tegen betaling Bovenstaande prijzen zijn exclusief6% BTW
Alle Speurders worden geplaatst in de Combinatie De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag
Wilt u reageren op een advertentie onder BRIEFNUMMER? Zend uw brief dan aan: Dagblad De Telegraaf/De Courant Nieuws van
de Dag, Postbus 376, 1000EB Amsterdam, met in de linkerbovenhoek van de envelop het desbetreffende briefnummer. Reclames,
drukwerken, stencils, pakketten enz. worden door ons niet doorgezonden.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist
plaatsen van advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons 'niet te worden gecompenseerd. Zowel correcties als vervalorders worden geaccepteerd en
uitgevoerdvoor zover dit technisch mogelijk is.
Wij behouden ons hetrecht voor: a) tekst en vorm van alle advertenties, die ons voor plaatsing worden aangeboden, te wijzigen en
b) zonder opgave van reden advertentieopdrachten te weigeren. Zie Regelen voor het Advertentiewezen 1990, gedeponeerd ter
Griffie van deArrondissementsrechtbanken en bij deKamers van Koophandel in Nederland.
Alle Speurders verschijnen in een oplage van méér dan 783.000 exemplaren en komen onder de ogen van ±2300 000 mensen
(Bron: SummoScanner).

Speurders § worden gespeld
Reünies

1931-1991 PIETER NIEUW-
LAND COLLEGE (v/h Chr.
HBS-Chr. Scholengemeen-
schap Amsterdam-Oost). Reü-
nie zaterdag 15 febr. 1992
Stuur uw naam en adres + jaar
van schoolverlaten naar de
reünie-commissie. Nobelweg
6, 1097AR Amsterdam. U ont-
vangt dan nadere informatie.
Reunie 1953, 1e klas WILLEM
BARENTSZSCHOOL, Amster-
dam. Wij zoeken: Leo Spaan,
Hans van Ham, Sonja v.d.
Veen, Minnie Offenberg
Reacties 020-6322550.

ZWOLLE, RHBS/MMS, RSG,
V.d. Capellen Scholengemeen-
schap. 125 jaar. Reünie 26 sep-
tember 1992 Wij zoeken na-
men en adressen van oud-leer-
lingen en oud-personeelsleden.
Stuur deze naar: Van der Ca-
pellen Scholengemeenschap,
t.a.v. dhr. B. Velds. Lassulaan
230, 8031KM Zwolle.—Reunie KLEIN BETHLEHEM
in Heel, vanaf 1970, gezocht
pupillen en leiding. Voor ml.:
04750-29554.

Oproepen (vakantiegangers)
verloren voorwerpen/vermiste dieren

CARPOUL Intermediair.
Tetef./fax 01608-37510 voor
brochure-aanvraag.

Hoge
beloning

voor aanwijzingen die leiden tot
terugverkrijging van onder-
staande voertuigen en tot
oplossing van de gepleegde
feiten.

Mercedes 190 D
TT-12-NJ

kleur: blauw-grijs metallic
gestolen op 30 oktober 1991 te
Rosmalen

VW Golf
Madison

YZ-48-VY
kleur: grijs
gestolen op 25-10-1991 te Am-
sterdam, Overtoom, nabij de
manege 1991

VW Jetta CL
XZ-95-LL

kleur: grijs
verduisterd op 1-11-1991 te
Amsterdam.

Euro Preventie & Expertise BV
080-237859

Ten behoeve van verbetering
v.d. patiëntenzorg zouden wij
graag in contact komen met
TRANSSEKSUELEN die spijt
hebben van hun geslachtsaan-
passing, transseksuelen die
hiervoor niet opnieuw zouden
kiezen als zij nog eens voor de
beslissing stonden en/of men-
sen die weer leven in hun vroe-
gere sociale rol. Wij zouden
graag met deze mensen willen
praten over hun ervaringen.
VU-ziekenhuis, dr. A. Kuiper,
telef. 020-5483473; AZU, dr. P.
Cohen-Kettenis, 030-506362.
De direktie van de Naamloze
Vennootschap Dynaconsult
NV, gevestigd in de gem. Haar-
lemmermeer, roept de houders
v.d. aandelen in het kapitaal
v.d. vennootschap op voor de
jaarlijkse Alg. VERGADERING
van aandeelhouders, te houden
ten kantore v.d. vennootschap
aan de Venenweg 4A te Zwa-
nenburg op 18 november 1991
te 14.00 uur. De agenda voor
de vergadering ligt ter inzage
ten voormelde kantore.
Gezocht: deelnemers aan een
project over THUISZORG
woonachtig in Amsterdam e.o.
Wij zoeken mensen met een
chronische ziekte of handicap,
d» ervaring hebben met een
vatt van thuiszorg. Wij ver-
vqßhten dat zij hun ervaringenconstructief willen gebruikentSverbetermg van het aanbod.lArmatie/aanmelding bij: i
/Hsterdams Patiënten Consu- ,
m*nten Platform, Keizers- ;
gracht 523, Amsterdam, telefo- \
nfch: 020-6275424 (liefst wo 6
nov of dond. 7 nov. tussen|
11,00 en 15.00uur. I
Grote internationale demon-;
statie in Brussel tegen"
COSMETICAPROEVEN, zater-
dad 9 nov, vervoer geregeld.
Bel (tijdens kant.uren) AVS
070-3615915, NBBV 070-
-3248683, Dierenbescherming
070-3423462 Loop mee!!!
Psychotherapeute zkt. gesprek
met mensen die AIDS hebben,
m Adam Telef. 020-6230388.

De direktie v.d. Naamloze Ven-
nootschap Roverlease NV, ge-
vestigd in de gem. Haarlem-
mermeer, roept de houders v.d.
aandelen in het kapitaal v.d.
vennootschap op voor de jaar-
lijkse Algemene VERGADE-
RING van aandeelhouders, te
houden ten kantore v.d. ven-
nootschap aan de Kruiswaal 3
te Zwanenburg op 19 novem-
ber 1991 te 14.00 uur. De agen-
da voor de vergadering ligt ter
inzage ten voormelde kantore.
LANCIA Thema i.e Turbo,
d.blauw, PV-81-KJ, gestolen
op 30-10-'9l te Amsterdam.
Info: 020-6832714.
WALTER P. de R. We missen
je niet een beetje maar we mis-
sen je heel erg. Laat iets van je
horen! Pa en ma.
Flinke BELONING voor band
en/of camera! Verloren: 9 sept.
voor Adam CS: Videocamera
Sharp 80 x 200 + VHS-band.
Slechts voor Zuid-Amerika ge-
schikt. Videoband heeft hoge
persoonlijke waarde!!! Telef.
020-6828254.
Nederlands Kroatische Werk-
gemeenschao vraagt VRIJ-
WILLIGERS voor het uitvoeren
van actieve militaire en huma-
nitaire taken in Kroatië. Mil. er-
varing gewenst. Roept Ned. en
de wereldgemeenschap op om
Kroatië en Slovenië te erken-
nen. NKW, Postbus 256, 8470
AG Wolvega, telef. 05619-399
of 01640-40715.
Boodschap v.d. Heilige Maagd
MARIA, afgegeven te Medju-
gorje, 25 oktober 1991: „Lieve
kinderen, Bidt, Bidt, Bidt".
De zieneres Maria Pavlovice
verklaart nadrukkelijk dat de H. -Maagd deze boodschap NIET
afsloot met: bedankt dat jullie
aan Mijn oproep gehoor hebt
gegeven. Deze boodschappen
worden sinds 1981 aan een
aantal Joegoslavische jongeren
gegeven, nu iedere 25e van de 'maand en daarna de eerstvol-
gende zaterdag in deze krant
gepubliceerd. Schrijven kunt u
naar: HET MARIA-CENTRUM,
Postbus 434, 6200 AK Maas-
tricht, telef. 043-254380.
Mr. Erwin KETTMAN, or
anybody who knows of his
whereabouts, please contact
Eddy: 09-44.71.387.64474 .
(London), expenses paid.
GEZOCHT: lift retour Kopen-
hagen, div. weekends, evt. ver-
goeding 085-430180.
VPRO-TELEVISIE zoekt voor
opnames op dinsdag 12-11 een
driewielerauto van het merk
Reliant of BMW. Redelijke ver-
goeding mogelijk. Reacties tij-
dens kantooruren, telef. 035-
-712205, dhr, v.d. Broek.
Jonge vrouw v.z.g.h., met kind,
wil leuke mensen, jong/oud, le-
ren kennen. Voor meisje v. 6 jr.
zoek ik een dame, heer,
v.z.g.h., die misschien zelf geen
(KLEIN)KIND hebben en voor
haar een lieve oma en opa wil- .
len zijn. Adam e.o. Br. 01-
-25825 bur. blad Adam. -

Gez. filmlokaties
Prov.:N.-H.,Z.-H, Utrecht [j

periode: 25t/m 29 nov.
1. HERENHUIS,kamer en suite nklassiek/antiek interieur

2 EENGEZINSWONING j(
modern interieur " K02159-37588 (tijd. kant.uren)

TOON uit Tilburg, 22-10-91 uitknippen! Verzam. geeft voorwas verkeerd moment. Bel of oud BLIKKEN SPEELGOED01h^922Sbu?.b|TAndamVia: 'T2Bo"' I°°° PSt "^W

- Hoge beloning -
voor aanwijzingen die leiden totterugverkrijging

van één van onderstaande voertuigen
en tot oplossing van degepleegdemisdrijven

Qpe||<ac|ett -.
kleur grijs, gestolen 25oktober 1991 te Amsterdam

Toyota Hi-Lux 2.4 D:
voor deze auto is nog geen kenteken

afgegeven
kleur zilvergrijs metallic, gestolen 26 oktober 1991 te Zeist

chassisno.: JT133LNA409017429

Ford Scorpio 20 CL: DF- DL-Ö1
kleur grijs, gestolen 28 oktober 1991 te Noordwijk

Opel Manta 20 GSÏ:fZ-89-NH
kleur wit, gestolen30 oktober 1991 teZwijndrecht

Opel Kadett 3. xkloq^h
kleur wit, gestolen in de nachtvan 30 op 31 oktober 1991

te Amsterdam

VWGolf CLb:YS-ÖÏ-Sf
kleur blauw, gestolen in de nachtvan 30op 31 oktober 1991

te Almere

Opel Corsa HBCI4: YZ-38-LG
kleur grijs, gestolen opof omstreeks 31 oktober 1991 te Heerlen

Renault 25fxË:YP-02-YR
kleur grijs, gestolen op 30 oktober 1991 te Zwanenburg

VF182980505052549
bijz.h.: auto is voorzien van autotelefoon en schuifdak.

Voïvo4^furbo:Yf-84-NZ"".
kleur blauw, gestolen op 27 oktober 1991 te Den Haag

chassisno. XL8KX193EMC167554
bijz.h.: velgen met chromenrand en 5 brede zwarte spaken

deukje in la. portier

Fordl Sierra c^YP-2Ö-NJ
kleur blauw, gestolen op 27 oktober 1991 te Amsterdam

bijz.h.: auto is voorzien van sportvelgen, achterspoiler
buitenspiegels inkleur auto

BMW32Si:SJ-36-bZ
kleur grijs, ontvreemd op of omstreeks 30okober 1991

teAmstelveen

Opel Kadett HBT.3S: PTl^lyj
kleur rood, gestolen 29 oktober 1991 te Rotterdam

VWGoIfI!BCL:YG-62-BH
kleur rood, gestolen van 31 oktober op 1 november 1991

te Amsterdam
chassisno. WVWZZZIGZLBO797SI

bijz.h.: blanke achterruit, andere ruiten getint

Alfa Romeo 33 ï.7 QV: YK-90-VG
kleur rood, gestolen van 30oktober op 1 november 1991

te Amsterdam
chassisno. ZAR90700005624867

bijz.h.: kenteken in ruit gegraveerd

Mercedes 250 D: XV-98-KZ
kleur zwart, gestolen op 31 oktober 1991 te Etten-Leur

Opel Kadett 13 S:PX-06-XV
kleur blauw, gestolenvan 30oktober op 1 november 1991 J

teDen Haag

VVV GolfT6CL D Pasadena: j
ZR-80-XD

kleur wit, gestolenvan 31 oktober op 1 november 1991
te Amsterdam

Informatie:

Bureau
H.A.vanAmeydeß.V. j

Kleine Oord 181,Arnhem, telef. 085-435255
na kantoortijd 085-455045. Vragen naar de heer De Rooij J

Kale mannen opgepast! \RONDOM TIEN gezien? Bespaar geld, tijd en voorkom ergernis <net het praktische handboek voor de kalende man. Rijk geïllu- .streerd, 110 pagina's dik! Laat u niets meer wijsmaken: arts en "nedisch journalist hebbenvoor u alle methoden en middeltjes op 'werkzaamheid getest. Voor maar / 24,50 (excl. verzendkosten) 'eest u welke oplossing bij u past! Bestel dit unieke boek DE I
(AALHEID VOORBIJ bij Hair-lnfo, P.b. 9033,1006AA Adam. JU krijgt het onder rembours thuisgestuurd ' ■

Beloning!!
Voor degene(n) die inlichtingen kan (kunnen) verstrekken

welke leiden tot de oplossingvan dehieronder
genoemdediefstallenen terugverkrijgingvan de

navolgendevoertuigen:

Mercedes Benz 500 E
! kenteken DG-DZ-55, kleur zwart

ontvreemd te Wilnis op zondag 27oktober 1991
bijzonderheden: o.a. zwart lederen bekleding

I sportvelgen, autotelefoon

Daf
kenteken BR-84-YS, trekker, chassistype FT 3305 DXX 325

kleur blauw met witte belettering
(Int. Transport J. v. Heur - Keipen)

Ontvreemd te Ittervoort, i.d.n.v. 3op4oktober 1991

VW Passat CL Variant
kenteken ZF-79-YF, kleur zwart

ontvreemd te Oegstgeest, i.d.n.v. 15op 16oktober 1991

Mitsubishi Canter 55
kenteken BG-55-VG, cabine wit, bak d.grijs/aluminium

bijzonderheden voorzien van kraan Opitero 2502
ontvreemd teRotterdam, op 19oktober 1991

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld!
B.V. Inspectie-, Taxatie-

en Expertisebureau 1.T.E.8.
Postbus 25

2800AA Gouda
Telefoon 01820-69464 (tijdens kantooruren)

vragen naar de heer J.C.B.Kooijman
06-57831461 (buiten kantooruren)

Beloning
voor diegene die inlichtingen kan verstrekken, welke leiden tot
oplossingvan de diefstal en terugverkrijgingvan:

Mercedes 230 E
Kenteken: YT-30-KG, kleur donkerblauw metallic.
Ontvreemd in de nacht van 26op 27okt. 1991 te Amsterdam.
Bijzonderheid: voorzien van een autotelefoon.

Telefonische of schriftelijke reactie(s) richten aan:
COBB b.v.

Postbus 2186
3000 CD ROTTERDAM

010-4585222 (buiten kantooruren)
010-4596890 (binnen kantooruren)

Felicitaties
2 november dat blijft UNZE
verjaardag. Twee zielen één
gedachte. Sterkte, love, Sanny.
10 jaar getrouwd! PRIMA. Bob
en dekids.
EDWIN, alvast van harte gefeli-
citeerd met je 22e verjaardag.
XXX Nicole.

Hoera HENNIE, vandaag zijn
we 1 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd. Ik hou van je, je
vrouw Yvonne.
Driemaal het lentefeest.
LYDIA, nooit zo jong geweest.
Gelukwensen, hier staan ze.
Van Inaen Martin uit 't Zaanse.

Wil van Bowil is zondag jarig
HARTELIJK GEFELICITEERD

Bob en Fanny
Zelfs ik voel me weer

jong, snelen wild
BEDANKT!

_, Slade
(Korte) mededelingen

Rugpijn
op uwwerkplek?

Vraag informatie over een
bijzondere stoel bij:

ERGO DESIGN, 03435-73119
ATTENTIE! Verstuurt u geld of
andere waardepapieren per
brief, doe dit dan uitsluitend
aangetekend! Voor niet aange-
tekende stukken kunnen wij
geen enkele verantwoordelijk-
heid aanvaarden. Advertentie-
afdeling.
Winterkennis met grote
KERSTMARKT, 13, 14, 15 en
16 dcc. in het nwe. Beursge-
bouw te Eindhoven (Winter-
kennis volgeb.). Staangeld
Kerstmarkt, 4 dgn. ’175 ex
BTW. Inl. + deelname 040-
-856693.
Brochures over gerubriceerd
adverteren in derubriek Huwe-
lijk, kennismaking enz., de Au-
tomarkt'of Speurders in het al-
gemeen? Gewoon even uw
Speurderadviseuse bellen! Te-
lefoon 020-6.805.805.
T.h. 80 KERSTMARKT ver-
koophuisjes, afm. 3.75 x 200
m. Inl. Lorenti Fun Proraotions,
telef. 05610-14285.
SALSA cursus, ’B5. Ook
zonder partner. Gratis proefles.
Inl. 020-6228667.
Winterkennis met grote
KERSTMARKT, 20, 21 en 22
dcc. Evenementenhal te Tiel.
Staangeld Kerstmarkt 3 dgn.

’ 90. Winterkennis in overleg.
Inl. + deelname 040-856693.
Grote VLOOIENMARKT Rot-
terdam Zuid, sporthal De Per-
soonshal, Persoonsdam 139,
zat. 2 november v. 10-17 (vol-
geb.). Org.buro Midland B.V.
033-638176.
Grote MINERALENBEURS op
za. 9 nov. De Flint Amersfoort.
Stenen, edelstenen, fossielen,
schelpen, koraal, sieraden enz.
Geop. van 9.30-16.00 uur.
Kerstmarkt ROERMOND, nog
enkele plaatsen beschikbaar.
Belvoor info: 04750-17948.
KERSTMARKT op 14 decem-
ber, nog enkele standplaatsen,
alleen kerstart., kraamhuur

’ 75, te Woerden. 03480-16487
Gezonder leven

met Blütenpollen
Wat is bloesemstuifmeel en
wat doet het voor de mens?
Vraag per briefkaart GRATIS
onze uitgebreide krant
„Natuurlijk" aan. U vindt daarin
interessante artikelen over
bloesemstuifmeel.

HAMAR-POL, Molenweg4
3271 AM Mijnsherenland

ROCK 'N ROLL cursus, ’B5.'.Ook zonder partner. Gratis
proefles. Inl. 020-6228667.
Een week GOLFEN in deAlgar- !ve v.a. ’590 p.p., vlucht, auto
+ bung. Info 04405-1480. i
Uw KIND heeft leer- of andere
problemen? Vraag advies en
schrijf naar Postbus 1310, 7301 'BN Apeldoorn. j
Nog enkele kramen vrij op
KERSTMARKT, vrijdag 20 dcc. !in Amersfoort. Inl. 033-622181/
614762tussen 9.30-10.30 uur.
ZWARTE PIETEN-ORKEST, \kerstmannenorkest, dixie- j
looporkesten. Info: 015-■561649, fax 015-627337.
Nederlands grootste
VLOOIENMARKT Utrecht
(Oost), veemarkthallen Sartre-
weg. Zaterdag 9 november van
9-17 uur. 600 kramen 2e hands
spullen (volgeboekt). Org. v.
Aerle, 04920-25483. !

1 i

MARKTKRAMEN: volbad ver-
zinkt, stabiel, functioneel, kop- |
pelb. van 24-4.6 m 2, ■p.st. Info 04958- j
91790 na 18.00 uur.

Unieke Engelse methode van

hairweaving
Niet duur, erg mooi en
blijft lang perfect zitten

Tia's Hair & Beauty clinic
Bel 020-6256863

HUIDPROBLEMEN? Mediasis
huidlotion is nu verkrijgbaar bij
apotheek en drogist.
VISSEN op zee, dagelijks uit
Scheveningen om 8.00 uur met
de Rederij Vrolijk, 070-3551153.
**** Fietsen ****
i.z.g.st. tekoop 020-6266320

""FRANCE INDIVIDUELLE—
Enorme VLOOIENMARKT
zondag 3 nov. in sporthal De
Steupel in Nieuwkoop (150
kramen volgeboekt), van 10-17
uur. Org. Don. 02943-3602
Uitslag RODE KRUIS bingo
van vrijdag 1 november 1991:
05, 01, 12 94, 19, 17, 42 70, 76,
80, 36, 46, 57, 89, 90, 74, 43, 13,
82 81, 51, 18, 96, 24, 39, 26, 03,
63, 33, 31, 92 91, 40, 58, 23, 06,
14, 55, 72 02 97, 93, 22 38, 34,
30, 79, 25, 78, 54, 84, 32 85, 28,
98,29, 16,20,35,86,60, 11,71.
Loterijgetal: 1440006186. Speel
mee en bel 070-3846720. Vraag
ook eens het puzzelblad Mara-
thon aan (gratis), 070-3846603.
EUREKA!! Etherische olieën
voor een rijk en gezond leven.
Kaya, Looiersgracht 38, Adam,
openza. t/m do. v. 11-17uur.
VLOOIENMARKT, Diekman-
hal, Enschede, 2 en 3 novem-
ber. Telef. 08812-2564.
Voor avondmensen en dagjes-
mensen, voor beginners en ge-
vorderden, voor student en sa-
les, eigenlijk vroeg of laat voor
iedereen de oplossing. WAKE
UP SERVICE, tel. wekcentrale,
24-uurs service, abonnement
of incidenteel. Bel voor info
dag, tot 22 uur 04920-11454.

Woont u in
België

ENWILTUEEN
SPEURDER PLAATSEN?

Bel dan
De Telegraaf België
Telef. 02-7626020

In een groot gedeelte van Bel-
gië bezorgen wij ook dagelijks
de krant vóór 07.30 uur. Geïn-
teresseerd? Bel dan voor een
abonnement Antwerpen 03-
-2373254 tussen 8.30en 1200 u.
VLOOIENMARKT Hoogeveen
morgen, zondag 3 nov. in de
Mauritshal (vlakbij Station),
van 8-17 uur. 4000 m 2snuffel-
plezier. Inl. 05927-13478.
Lekker DING, gefeliciteerd!
Hopelijk heb je een rustig
weekend. Tot maandag.
Zat. + zo. Autotron Rosmalen,
grote collectie BAKELIET
radio's, geen plastic, stand 65.
Geef uw verstand eens voor-
rang! Grondige opfris CURSUS
R.V.V., van een avond. Kosten
’45 mcl. boekje. Maandag-
avond 1e cursus. Opgeven
maandag v.a. 10.00 uur. Ver-
keersschool, Overtoom en Per-
senaire. Overtoom 250, Adam.
020-6830419.
Oude TREIN(BAAN)TAXATIE
van jr. 1900 tot plm. 1960, met
gratis bemiddeling in verkoop.
Info 02972-1929.
Dit jaar nog eer PERSO-
NEELSFEEST? Dat kan... Bel
Organisatiebureau Partray-
ment, telef. 02526-20129.

Wollemijntje
voor handwerkstoffen en ga-
rens, zie onder doe-'t-zelf(art.)
VLOOIENMARKT en Pasar
Malam Eelde, bloemenveiling-
hallen, za. 2nov.: 7-16 u. en zo.
3 nov.: 10-16.30 u. 11-jarig ju-
bileum met liefst 600(1!) stand-
houders. Vitalis, 05910-10527.

Uw leven verbeteren? Geluk in
liefde en geld? Uw toekomst,
kansen en karakter kennen?
Astro'Plan maakt uitgebreide
persoonlijke HOROSCOPEN.
Gratis informatie: Postbus
66233, 2506 GE Den Haag.
TROELEPOEPIE, je bent fan-
tastisch voor me en ook al laat
ik het niet altijd blijken, ik hou
heel veel van je. Dropoortje.
Deelnemers gevraagd voor
midwinter-KERSTMARKT
Doetinchem, 13, 14 en 15 dcc.
Overdekt, verwarmd, veel
reklame. Inl. 08348-1753.
Vrije markt CUYK (N.-Br), 900
kramen, elke zaterdag van 9.00
tot 16.00uur. Inl. 08856-1793.
Bedankt voor je steun de afge-
lopen 3 weken, ik hou van je
HANNA. Groetjes, Piet.

BRADERIE, 23 nov a.s. in Arn-
hem, nog enkele kramen vrij.
Telef. 085-811332
1001 BARKRUKKEN (van
eenv. tot zeer excl), plafond
ventilatoren. Inl.: 020-6167205.
FOTOGRAFICA-BEURS, zo. 3
nov. van 11.00-17.00 uur in de
Flint, Amersfoort. Meer dan
200 tafels foto en film
verzamelapp. Gratis taxatie.
SINT & Kerstman staan voor u
klaar, al 45 jaar! Bekend van de
TV. Telef. 020-6924074.
SMEDENDE wordt u smid.
Pingelen en verkopen leren we
al doende. Het spel van loven
en bieden. Vieren en halen. Een
feest om te doen. Handig om
het te kunnen. De Zwarte
Markt Beverwijk, elke zaterdag
en zondag Europa's grootste
markt. Kraampje huren:
02510-29075. __
Oekie, toi et moi è Paris è Noël?
Tot vanavond, kusje Ron (ik
hou van JOU).
Grote overdekte KERST-
MARKT in Uden van vrijdag 20
t/m maandag 23 december.
Standhouders gevraagd met
speciale kerstgerichte produk-
ten, geen food en kleding. Inl.
Uden Winkelcentrum, Postbus
347, 5400 AH Uden of telef.
04132-60907.
DINKY TOYS etc. Ruilbeurs,
zo. 3 nov. 10-15 uur. Marcanti,
Janvan Galenstr. 10, Adam.

Gevr. STANDHOUDERS
kerstmarkt Cult. Centr. Duiven,
14-12-'9l.Telef. 08367-61679.
ledere zaterdag de grootste
2E-HANDSMARKT van Zuid-
Holland. Groenoordhallen, Lei-
den, van 10-16 uur. Kraampje
huren? 01718-24503.
SPEURDERS. 6 dagen per
week in De Telegraaf/De Cou-
rant Nieuws van de Dag. De
grootste markt van vraag en
aanbod, immers Speurders
worden gespeld, Speurders
worden gebeld: 020-6.805.805.

Dienstplicht?!
Het Leids Juristen Collectief

verzorgt uwvrijstelling
Telef. 071-171757/fax 130986

In naam der Koningin mag ik
mijn kinderen niet zien. Ik
verdoem de RECHTSMACHT.
D.M. Visinescu, Landleeuw 14,
Hoofddorp.

Dienstplicht!?
Juridischadvies inzake

uitstel/afstel. 070-3851466
MOOSIE volgende week Parijs.
Ik hou van je, H. v. W
2-dgse. cursus FILM/TV-
ACTEREN door regisseur Ruud
van Hemert (o.a. Schatjes), 16
en 17 november. 070-3271496.
KERSTMARKT te Delft op de
markt: 21, 22 en 23 december.
Kramen te huur. Info: 015-
-612756/616193.
Lief WUPPY, ook al ben ik je
type niet, toch vind ik je het
einde. Our lucky future has just
begun. For ever yours, D.
Bedrijven gezocht die ervarin-
gen hebben met FELICITAS te
Leiderdorp. Reacties naar
Postbus 9216,1006AE Adam.
JAARMARKTBRADERIE-
BOEKJE 1992, 2000 markten,

’ 29,50.Telef. 02987-3299.
Bel eens GRATIS met De
Telegraaf: 06-0567 voor een
proefabonnement. Vier weken
De Telegraaf in huis voor maar
’11,30. Vóór 7 uur in de
brievenbus.
VLOOIENMARKT 9 nov. Blari-
cum, sporthal De Grenspaal. 16
nov. Adam, congr.centr. Mar-
canti. 23 nov. Zoetermeer,
P.W.A.hal. 24 nov. Landsmeer,
geh. geb. 't Dorpshuis. Geen
nieuw. 020-6140616.

Nu „Radio Wall of Sound"
over 2weken,, Wall of Hits"

BEDANKT!

Slade
Wat kan het leven toch mooi zijn

Pastaparty in de gracht
VAREND ITALIAANS FEESTDINER IN SFEERVOL

AMSTERDAM MET 4-GANGEN MENU VAN CASA Dl DAVID
VOOR GROEPEN VAN 15-32 PERSONEN

Canal Bus 020-6239886
City Promotion

organiseerd grote KERSTBRADERIE
Rotterdam-centrum van 16-12 tot 24-12 Deelnemers kunnen
bellen tijdens kantooruren 010-4865349, non-food.

Poppenbeurs Scheveningen
zondag 3 november, Carlton Beach Hotel (Boulevard)

10.30-16.30 uur. Een zéér gevarieerdebeurs
Gezellig uitgaan

Knip uit!!
Een dagje uit in Amsterdam is
pas geslaagd na een heerlijke
KOFFIETAFEL in de Leidse Inn,
v.a. ’ 16,25 p.p., tot max. 25
pers. Telef. ml. 020-6228689.

Uw Speurder
ook op televisie?

KABELNIEUWS VAN DE DAG
komt 7 dagenper week

in heel Amsterdam
bij meer dan 350.000 gezinnen

op de televisie
BEL VOOR RESERVERINGEN:

020-5853512
De eerste SPARE-RIBSLIJN,
al 2 jaar de beste, volledig
menu, ’ 17,50. 020-6643837.
De nieuwe directie heeft 't heel
mooi gemaakt en ouderwets
gezellig! Grand Café LOOYEN,
Mercatorplein, Adam.

Avontuurlijk dagje uit. JEEP-
SAFARI en/of trail met uw
personeel. Ook weekendarran-
gementen. Bel voor inform.
073-138728 of 04922-3787.
Zondag DANSEN in Trippel
Inn. Rembrandtweg 166,
A'veen. DJ René. Aanvang
20.00 uur. Telef. 020-6410228.
VROUWENAVOND in disco-
theek Homolulu, zondag 3 no-
vember (18.00-24.00 uur),
Kerkstraat 23, Adam, i.s.m.
Bar Vivelavie, ook iedere 3e
vrijdag van de maand: 15 no-
vember (20.00-0200 uur).

Skelterbaan
UITGEEST B.V. Wij gaan kar-
ten op de nieuwe race-huur-
karts. Dagelijks geopend van
10.00-18.00uur. 02513-12433.
De gemakkelijkste manier om
een SPEURDER te plaatsen, is
het nummer 020-6805805 te
draaien. Dagelijks van 8-21 uur.

House Party
iedere donderdag- en vrijdagavond

v.a. 21.00 uur
iedere zondag v.a. 06.00 's morgens

tot 03.00 's nachts
Te gek! Je moet het gezien hebben om het te geloven

Discotheek Goldf inger
Langs rijksweg Den Bosch-Nijmegen, ter hoogte van Rosmalen

super disco
lEDERE ZATERDAG VAN 21 .OOTOT 04.00 UUR 'S NACHTS

TRENDY MUZIEK! VOOR lEDERE FREAK!

horeca-avond
iedere maandagavondv.a. 21.00 uur met

a.s. maandag RENE FROGER
maandag 11 november CORRY KONINGS
maandag 18 novemberPIET VEERMAN

Discotheek Goldf inger
aan derijksweg Den Bosch-Nijmegen t.h.v. Rosmalen

The Palace Club Royale
zondag 3 november live:

The Platters
Aanvang 20.30 uur, entree’ 15. Telef. 075-700811

Korte Hogendijk2 Zaandam (naast station)

Door inleveringvan dit artikel heeft u’ 5 korting op entreeprijs

the Morning After Party
iedere zondag v.a. 06.00 uur

's morgens
* tot 03.00 uur's nachts!

21 uur non-stop house
met tussen 06.00 en 08.00 uur „Free Breakfast"

Discotheek Goldf inger
Langs rijksweg Den Bosch-Nijmegen, ter hoogte van Rosmalen

*»****»»»»»a—^^^^^m^^^^^——^——i——^——^——^——^m——^——m_^__^_^_^__^_ mm_,mmmm-Sportevenementen

Survival 6-kamp ;
paint-ball en vlot bouwen
voor groepen en bedrijven

TELEF. 040-467161

AND.-P.S.V.: 3 tribuneplaatsen
boven business-seats. Vraag-
prijs: B.Frs 25.000. Telef. zat.
2-11, 20-21 uur 09-
-323.225.17.49.

Randstad «9k
heeft volop f^^ * *
werk JP».f)
Boekhouder m/v
PD/MBA-niveau
Een verantwoordelijke baan, waarbij u de complete
administratie van opdrachtgevers van een
administratiekantoor in Ouderkerk gaat verzorgen.
Informatie bij Anja de Wilde, tel. 020-64 19 751,
Amstelveen, Rembrandtweg 687.

Secretaresse m/v
in het World Trade Center
U zoekt een zelfstandige baan waarbij uw kennis van de »
Engelse taal en ervaring met WordPerfect goed van pas ', <"-

komen._Bij een klein, internationaal bedrijf kunt u direct
beginnen.
Informatie bij Pauline van Noort, tel. 020-66 28 011,
Amsterdam, WTC, Strawinskylaan 69. \

Secretaresse m/v \Is een hoge typesnelheid uw sterke punt? Wij bieden u een
leuke baan, waarbij u uw kennis van moderne talen (in steno)!!
kunt etaleren. Zowel full-time als part-time werken behoort
tot de mogelijkheden.
Informatie bij Jacqueline Kroese, tel. 020-66 25 605,
Amsterdam, Van Baerlestraat 108. I I
Magazijnmedewerker m/v
Ook als u geen heftruckervaring heeft kunnen wij u een leukejj
baan in een prettige werkomgeving bieden. Piek uw eerste I, ■«
order door snel contact met ons op te nemen.
Informatie bij Lillian Hunting, tel. 020-69 60 916,
Amsterdam-ZO, Hoekenrode 7 (geb. Nw. Adam.).

Constructiebankwerker m/v
Wij bieden u de mogelijkheid uw LTS-opleiding, aangevuld j
met SOM in praktijk te brengen. Vanaf tekening gaat u zowel- -fijne als grote constructies vervaardigen.
Informatie bij Peter Meijer, tel. 020-55 10 551,
Amsterdam, Leidseplein 1-3.

Vakmensen op metaalgebied
in Diemen
Kunnen direct aan de slag bij verschillende bedrijven in
Diemen en Duivendrecht. Heb je een LTS-, MTS- of
HTS-diploma, kom dan snel langs.
Informatie bij Pauline Specken, tel. 020-60 04 041,
Diemen, Muiderstraatweg 15.

Part-time werken
in de gezondheidszorg
Met enige ervaring als verpleeghulp, ziekenverzorgende of
verpleegkundige, kunt u direct aan de slag bij diverse
instellingen in Amsterdam-Buitenveldert. U geeft zelf aan op
welke dagen u wilt werken en wij roosteren u in.
Informatie bij Marit Janssen, tel. 020-64 48 887,
Amsterdam, A.J. Ernststraat 735a.

Kelner/serveerster ,
Vindt u het leuk als gastheer/gastvrouw op te treden, heeft ui
serveerervaring en bent u in het bezit van zwart/wit kleding? 9
Bent u spontaan, hardwerkend en flexibel? Indien u deze
vragen met 'ja' kunt beantwoorden, kom dan snel langs.
Informatie bij Myriam van Megen, tel. 020-62 22 011,
Amsterdam, Dam 4.

Wereldbaan!
Bent u de expert op Amerika en Zuidoost-Azië, met ruime
ervaring als reisadviseur, dan kunt u direct beginnen bij een
leuk, jong en gespecialiseerd reisbureau. Als ambitieuze
globetrotter kunt u na ca. 1 jaar uw grenzen verleggen en
doorgroeien in de functie van officemaneger.
Informatie bij Ariane Roqué, tel. 020-52 39 100,
Amsterdam, Muntplein 2.

Veel werk in Diemen
en Duivendrecht
Bij verschillende bedrijven en instellingen kunt u aan de slag
als typist(e) WordPerfect, zowel in full- als part-time banen.
Informatie bij Bernadette Tilman, tel. 020-60 04 041,
Diemen, Muiderstraatweg 15.

■v randstad uitzendbureau
Vandaag, zaterdag 2 en mor-
gen, zondag 3 november,
wordt in de Brabanthallen te
Den Bosch een grote particu-
liere VLOOIENMARKT gehou-
den.1 Openingstijden van 9 tot
17 uur. Ruim 450 kramen per
dag met daarachter alleen par-
ticulieren die hun spullen ver-
kopen. Kom ook!!!

, x
PAINTBALÜ Het nieüjj.
sensationele sportspel. Be^
het nü! Rofra, 04902-42593^
Alles zelf doen, is bijna on<_\
gelijk. Als u 020-6.805.805 "£en uw tekst opgeeft, helpt &
SPEURDER u een handje <r<*
U zult tevreden zijn over Q&
hulp

Concerten en entreebewijzen
T.k. kaarten NEW KIDS ON
THE BLOCK. Telef. 010-
-2140574, zondag 10-19uur.
T.k. 4 ARENA-KAARTEN 2
nov., N.K.0.T.8., ’125 per
stuk. Inl. 076-211395.

T.k. enkelekaartjes
New Kids

on the block
in R'dam op9 of 10nov■ TELEF. 040-544702

Aang. kaarten NEW KIDS ON
THE BLOCK. zo. 10 nov.
R'dam, voor de hoogste bieder.
Telef. za. 18-19u. 02152-68789
Gevraagd 3 kaarten voor
KRAFTWERK, 13nov. Utrecht.
VincentBos, 053-895103.
Te koop kaarten NEW KIDS,
Ahoy, 9 nov., pi. kaarten Dire
Straits, de Kuip. 02154-21486.

DIRE STRAITS, veldkrt ’1*eretrib., ’ 125, F'noord-w
Maastrib., ’ 55. 06-52737660/
T.k. DIRE STRAITS ,
veldkaarten, ’ 125 per Si'
Telefoon 02510-39448. >
CHIPPENDALES in Antwerp
op vrijdag 22 november
rangskaart + overnachting
4-sterrenhotel van ’ 176. Th€
terwinkel, St. Jacobsmarkt^Antwerpen. Telef. "
323.233.71.60. 1
T.k. kaarten DIRE STRAI^Lenny Kravitz, Fish, D R°*
Feyenoord/Ajax. 03488-822%/
6-11 SCORPIONS in Düss4
dorf, 17-11 en 27-'
N.K.0.T.8. in Essen/KeuW
Tickets ’35. Incl. busreis f l'
078-179000.

Aanbod van personeel

Repr. J.MAN, 24 jr., zoekt uit-
dagend werk in binnen/buiten-
land. I.b.v. HAVO en I.V.A. Br.
02-25751 bur. bl. Adam.
KLUSJE3MAN b.z.a. voor alle
werkzaamheden. Telef. 020-
-6266254. Alleen Amsterdam.
Amsterdam of omgeving.
DAME, 45 j. bek. m. verzorg.-sector, stelt zich beschikb. v. 'n
weekeinde of 1 è 2 dgn. p.w.
Br. 02-25816 bur. bl.Adam.
KOERIER, direct beschikbaar,
voor het verlenen van diensten.
Voor meer informatie 023-
-318147 of 06-52804568.
B.z.a. vr. BOEKHOUDKUNDIG
adm. medew. voor 3 dagen
p.w., bij voorkeur aann.-/lood-
gietersbedrijf e.d. Br. 02-25720
bur. bl. Adam.
Schildersbedr. OUDENALDER,
voor al uw schilderwerkzaam-
heden, in binnen- en buiten-
land. Bel nu: 030-318157.
VERTALER Ned.-Engels, met
univ. opl. Ruime erv. Persklare
getypte tekst, ’l5 per bladz.
(26reg.). Inl. 020-6791564.
Vlotte besch. vrouw zkt. werk,
dagelijks van 14-18 uur, in de
HORECA, huishouding, oppas.
Liefst Adam. 020-6259051.
Ervaren BOEKHOUDER met
SPD en horeca biedt zich aan.
Telef. 020-6255711.
Privé-chauffeur

met nette auto en eigen
onderneming, biedt zich aan

voor al uw nationale en
internationale opdrachten

* TEVENS KOERIERWERK-
en natuurlijk uiterst discreet

Fax 02242-3349

Net Nederlands ECHTPA^(38-36 jr.) met hoge inzet, <*me ervaring in horeca, verp*
ging, aerobic en massage (\
ploma's aanw.) zoekt vtf":
evt. ook voor buitenland, t
02-25903 bur. bl. Adam.
SCHILDERSBEDRIJF voofj
uw schilderwerkzaamhed*
binnen- en buitenwerk, tefl^sctjerpe prijzen, 1e klas W«'
055-412327. j

HEER, 27 jr., b.z.a. als scho<^maker, overdag en 's avot^
020-6445219. \Mannel. VERPLEEGK. v^part. verpleging. Adam e.o- "02-25805bur. bl. Adam.
45+ (v) met uitgebreid
administr. en (tel.) vérkool'
ervaring zoekt een nieU^werkkring; bij voorkeur kleifj
bedrijf met behoefte aan "*,
„DUIZENDPOOT". Voork^midden/klein bedrijf met sef^cegevoelige sectoren. Read^
o.nr. 02-25741 bur. bl. Adany
All-round MANAGER beschjj
baar voor (tijdelijke) verst*
king van uw commerciële *\
of financiële management. V*
doende werkgeverservafil*
Br. 02-25776 bur. bl. Adam. y
CONF.ONTWERPER, Brit5!
ontw., uitst. beh. Nederl. ta*
ruime erv., ook in stoffendesif
en produktiebegel., zoekt U*
dagende baan. Voor info B. W'
cas, 020-6921257. __^
Bij welke werkgever telt ve",
koopervaring zwaarder ov
leeftijd? VERTEGENWOORP'
GER, 50+, ruim 30 jr. verkooP^erv. in de non-food sector, W
uw omzet helpen vergrotell
Zoekt een solide positie. "'02-25815hur hl Adam

18 zaterdag 2 november 1991



Investeringen
jPndernemers hebben alsWicht hun marktaandeel te

d l̂ouden, daarvoor is het no-
-78 °m steeds weer met nieu-we Produkten te komen. „Al
l

e lnvesteringen, de knownow die in de bedrijven aan-
*ezig is, kosten geld en moe-
j*n worden terugverdiend.at lukt op een gegeven mo-
ment niet meer met het be-gaande marktaandeel, dusmoet er een nieuwe marktworden gecreëerd. Aan gewo-ne thee worden dan bijvoor-beeld theeën met vruchten-melanges toegevoegd," legtCohen uit
.Een produkt moet goed

èn iets extra's hebben
de consument het*u kopen. Een goed voor-beeld daarvan zijn de 'light'-

artikelen, die in korte tijd
populair zijn geworden.
„Vergeet het succes van de
eerste Japanse auto niet.Een
auto met allerlei accessoires
die tot dat moment alleen in
de duurdereEuropese model-
len voorkwamen. Zoals een
achterruitverwarming, en
richtingaanwijzers die auto-
matischterugklikten."

Daarnaast moet er goed
marktonderzoek worden ge-
daan, moet er strategisch wor-
den gedacht. „Fabrikanten
moeten niet verliefd worden
op hun eigen produkt, liefde
maakt nu eenmaal blind. Ze
zouden de moed moeten heb-
ben ondanks dat er veel geld
in is gestopt en iedereen bin-
nen hetbedrijf hetreuze goed
vindt, het produkt terug te
trekken als er aanwijzingen

zijn dat het niet zo is. Zo heeft
Philips er verstandig aan ge-
daan de mega-chip niet op de
markt te brengen."

Nico Cohen: „Gebreken
aan een artikel zijn levensge-
vaarlijk. Heel wat produkten
komen desondanks in cou-
veusetoestandop demarkt ge-
zien de slechteverpakking, de
verkeerde maten of de be-
droevende taal van de ge-
bruiksaanwijzing. Maar ook
cijfers zeggen niet alles.
Marktonderzoek gaf aan dat
de indertijd door Unilever
met veel tam tam geïntrodu-
ceerde nepboter van hetmerk
Morgen een groot succes zou
worden. De klant besliste an-
ders en zag niets in de nepbo-
ter in pseudo-boterverpak-

king. Men vond het mislei-
dend. Konsumenten Kontakt
en de Consumentenbond
ageerde er fel tegen en dat
zijn in Nederland machtige
instanties."

Het klakkeloos kopiëren
van succesvolle artikelenvan
de concurrent 'Aha, zij bren-
gen een alcoholloos bier uit,
dan doen wij dat ook' heeft
geen zin. Als de supermarkt-
ketens als Albert Heijn, Edah
en Super het niet in hun
schap zien liggen, houdt het
op. Supermarkten zien niets
in slechtlopende nieuwko-
mers die het rendement om-
laag halen.

Winkelformule
„Past het produkt in een

winkelformule, levert het ge-
noeg op, biedt het voldoende
concurrentievoordeel zijn
ook vragen die de fabrikant
zich in dergelijke gevallen zou
moeten stellen. Een flitsende
reclamecampagne is niet vol-
doende. De klant koopt een
dergelijk artikel één keer en
keert dan weer terug naar het
oude vertrouwde produkt,"
aldus NicoCohen.

„De consument heeft een
goede warenkennis. Hij is in
zijn hart conservatief en mikt
op zekerheid. Hij heeft wei-
nig tijd, vindt boodschappen
doen niet echt leuk en wil zo
snel mogelijk met dat bood-
schappenkarretje door de su-
permarktstraten. De meeste
consumenten zijn daarom
merkentrouw, ook jonge
mensen. Eenmaal klant bij
een bank, altijd klant bij die
bank. Bekende produkten in
herkenbare verpakkingen
waar hij op aan kan, dat is
wat deconsument wil."

Of we het nu hebben over
het mislukken van de rode
paprikasaus van Calvé, de

rundvlees- en kippebouillon
in een knijpfles van Unox,
Dreft in een tube, fritessaus
Oriëntal van Remia en Snor
(frisdrank met een schuim-
kraag) of het succes van Ap-
pelsientje met vruchtvlees,
Coca Cola Light, de Linera
produktenrange of Royco
Cup-a-Soup, 't is uiteindelijk
altijd de consument die be-
slist of een produkt flopt of
een succes wordt. „Bavaria
Malt is op dit moment hèt
hoogtepunt op de biermarkt.
Hoe komt dat? Omdathet alle
extra kwaliteitenin zich heeft
dat bier moet hebbenvoor de
consument. De smaak die
kennelijk aan Buckler ont-
brak. Was een biertje een
paar jaar terug alleen voor
sukkels, nu bestellen flin-
kerds hetook."

Hyperventilatie
Een paar jaar geleden dien-

den de eerste opvliegers zich
aan. Daar viel mee te leven,
maar de schrik sloeghaar om
het hart toen zij ook hyper-
ventilatie kreeg. Ondanks al-
les bleef Jikke een nuchtere
vrouw. Zorgzaam voor haar
man en twee kinderen en ge-
steld op sociale contacten.
Een halfjaar geleden viel
haar wereld in duigen. „Ik
werd depressief. Nikskon me
meer schelen, ook mijn man
niet. Ik hield niet meer van
hem en vond dat we maar
beter uit elkaar konden
gaan."

Jikke, werkzaam als huis-
houdelijk medewerkster, zei
haar baantje vaarwel. Ook in
eigen huis liet ze het werk
liggen. „Soms bleef ik tot elf
uur in bed liggen." Huilbuien
werden afgewisseld door on-
verschilligheid.

Haar omgeving weet haar
persoonsverandering aan de
overgang. Jikke klampte zich
eraan vast, want dan was de
ellende tenminste van tijde-
lijke aard. De huisarts dacht
er anders over. „Ik was al
twee jaarniet meer ongesteld
geweest en hij zei dat die

klachten zolang daarna niet
meervoorkwamen." ,

Psychologe Anna Oldenha-
ve: „Uit mijn onderzoek is
gebleken dat een vrouw ge-
middeld vijf jaar last van de
overgang heeft.Een jaarna de
laatste menstruatie kampt 85
procent van de vrouwen met
overgangsklachten. 57 pro-
cent zelfs nog na tien jaar.
Een vrouw van zeventig jaar
kan dus nog last hebben van
opvliegers. Artsen moeten
daargericht naar vragen."

Jikke kreeg kalmerings-
middelen en verloor aUe
greep op zichzelf. Ze meende
rijp te zijn voor een psychia-
trische inrichting. „Ik dacht
als het zo moet, wil ik dood."
Het RIAGG legde Jikke uit-
eindelijk uit dat haar klach-
ten met de overgang te maken
hebben. De kalmeringspillen
werden verwisseld voor hor-
moonpreparaten .

Langzamerhand komt Jik-
ke uit het slop. Ze heeft haar
werk weer opgepakt en thuis
orde op zaken gesteld. Ver-
wonderd is ze nog steeds over
de scheidingsplannen die
toen opborrelden. „Als je nu
een slecht huwelijk hebt,
maar dat hebben we niet.
Mijn man is de goedheid zel-
ve. Hij had zo veel geduld met
me. Een scheiding, ik moet er
niet aan denken!" Wat haar
het meest verbaast, is haar
eigen onkunde: „Ik wist niet
wat me overkwam. Ik hadwel
eens gehoord of gelezen over
de overgang, maar dat ging
eigenlijk nooit verder dan op-
vliegers. Nu ik weet dat veel
meer vrouwen zon rottijd
doormaken, voel ik me niet
meer zo onzeker."

Ook bij de Friese Sjoerdje
(56) begon de overgang met
opvliegers. „Ik had een ge-
voel dat ik was uitgescha-
keld." Jaloers zag ze haar
man en nog thuiswonende
dochter dagelijks met plezier
naar hunwerk gaan. „Ineens
merkte ik dat ik dertig jaar
lang eigenlijk niks anders
deed dan het huis boenen en
er zijn als de anderen thuis-
komen." De onverschillig-
heid sloeg toe. Ook voor de
wekelijkse vrijpartij was
Sjoerdje niet meer te porren.
„Ik zei tegen Jan: als je zono-
dig moet, ga je maar naar de
Wallen."

Voor de hoofdpij naanval-
len en hetovermatig zweten 's
nachts ging ze naar de huis-
arts. Deze bracht haar klach-
ten meteen in verband met de
overgang en suggereerde dat
hetmisschiengoed was een of
andere hobby te gaan doen.
Sjoerdje kocht een hengel.
„Gek hè, ik had nog nooit
gevist!"

Inmiddels heeft ze zich een
heel arsenaal viswerktuigen
en een bootje aangeschaft. De-
zorgzame huissloof heeft
plaats gemaakt voor een
vrouw, die na een lange vis-
dag zonder gewetenswroeging
een afhaalchinees optafel zet.

Het gezin ziet de verande-
ringen met lede ogen aan,
maar Sjoerdje heeft er vrede
mee. „Nee, mij krijgen ze niet
meer achter het fornuis. Ik ga
nu mijn eigen gang en voel me
er prima bij." Haar huwelijk?
„Ach, de fleur was er al lang
af. Sex was voor mij niet meer
dan een verplicht nummer.
Daar heb ik definitief een
streep ondergezet."

Vrouwen die nog onregel-
matig menstrueren en last
hebben van opvliegers en
zweten voelen zich stukken
slechter dan de vrouwen in de
overgang die niet meer onge-
steld zijn. Ze hebben ook
meer last van uiteenlopende
klachten, zo blijkt uit het
Utrechtse onderzoek.

Anna Oldenhave: „Met
luiers naar bed moeten en
doorlekken op de bank, tja,
daar schaam je je voor. Veel
vrouwen stappen naar de gy-
naecoloog. En uiteindelijk
wordt bij één op de drie a vier
vrouwen uiteindelijk de
baarmoeder verwijderd. De
arts stelt de vrouw gerust dat
zij niet vervroegd in de over-
gang komt, omdat tenminste
één eierstok behouden blijft.
Maar juist het tegendeel
blijkt waar: vrouwen van
veertig jaar zonder baarmoe-
der hebben evenveel last van
opvliegers en zweten als niet
geopereerde vrouwen van
vijftig jaar."

Anna Oldenhave pleit dan
ook voor uiterste voorzichtig-
heid met deze operatie.
„Vrouwen zonder baarmoe-
der lopen ook meer kans op
hart- en vaatziekten en bot-
ontkalking."

VROUW
Negen van de tien

produkten floppen

ONBEKEND
BLIJFT BIJ

CONSUMENT
VAAK

ONBEMIND
door
HANNEKE
PETERS

AMSTERDAM, zaterdag
De ontbijttafel van een gemiddeld gezin ziet er

traditioneel uit: Pickwick thee, Calvé-pindakaas,
ontbijtkoek van AH, De Ruyter muisjes. Het zijnv°ornamelijk a-merken en de huisprodukten van
|fote kruideniersketens die de dienst uitmaken.
**n nieuw produkt moet een enorme meerwaarde
jjebben, wil de huisvrouw het uit de ontzaglijke
hoeveelheid aangeboden artikelen aanschaffen.*yet verwonderlijk dat ongeveer 90 procent van de
Meuwe produkten uiteindelijk flopt.

Op de conferentie 'Succes-je Produktintroducties',
*}e het Marketing & Commu-'«cations Center afgelopen

in Amsterdam or-ganiseerde, kwam de vraag,aarom negen van de tien
di wWe ood en non-/°od pro-nkten die jaarlijks worden
seintroduceerd, geen echte. uJvers zijn en zeven van de
£«n zelfs volledig faalt, uitge-leid aan de orde *»Een nieuw produkt op dej^arkt brengen is gemakkelij-

®£ gezegd dan gedaan. Ik
«at dat alleen al op de food-

etteüjke duizenden
leuwe artikelen per jaar

7°rden ontwikkeld. Maara« sommige produkten lijkt
lan omzetverl°°P meer op ge-/^eerd vuurwerk," verge-HIKt drs. Nico Cohen, univer-
dè». docent marketing van
„ strategisch mana-
denn* en markttherorie aan

Universiteit van Amster-„„ en dagvoorzitter van hetc°ngres.

illustratie:
BENNO
VRANKEIM

■ Drs. Nico
Cohen: „De
klant en de su-
permarkt ma-
ken uit of een
produkt
slaagt."

Foto: JAN
STAPPENBELD

OVERGANGSKLACHTEN NOG STEEDS ONDERSCHAT

VAN
NAGELBIJTEN

TOT
ZELFMOORD

Van onzeredactie Vrouw
LEEUWARDEN, zaterdag

Jaarlijks ondergaan er
inons land 22.000 vrouwen
een operatie waarbij de
baarmoeder wordt verwij-
derd (hysterectomie). En
dat zijn er te veel, meent
Anna Oldenhave. Want
vrouwen zonder baarmoe-
der hebben eerder en meer
last van overgangsklach-
ten dan vrouwen met
baarmoeder, zo blijkt uit
haar promotieonderzoek
'Welzijn en seksualiteit in
de overgang', op dit gebied
het grootste onderzoek ter
wereld.

Anna Oldenhave onder-
vroeg 6.622 vrouwen in de
leeftijd van 39 tot 60 jaar in
Ede. En met of zonder baar-
moeder, maar liefst 85 pro-
cent kampt in meer of minde-
re mate met klachten als ver-
moeidheid, prikkelbaarheid
en hoofdpijn en typische
klachten als opvliegers en
zweten. „Een scala dat uiteen-

loopt van nagelbijten tot zelf-
moord."

De klachten worden lang
niet altijd serieus genomen.
„Tegen hoofdpijn worden
medicijnen uitgeschreven,

maar niet tegen opvliegers.
Opvliegers zijn echter hormo-
nale uitingen van veel meer
klachten."

Veel vrouwen denken dat
opvliegers er nu eenmaal bij-
horen. „Ik begrijp niet wat me
bezielde, ik was mezelf niet."
Met verbijstering kijkt Jikke
van derZee (54) uit Leeuwar-
den terug op haar overgangs-
perikelen.

■ Overgang
maakt van
vrouwen van
deene dag
op de andere
dag andere
mensen. Van
zorgzame
moederstot
fervente vis-
liefhebster
die'savonds
met een af-
haalchinees
thuiskomen.

Foto:
GLENN
WASSEN -
BERGH

■ Anna Oldenhave: „Angst van vrouwen zonder baarmoeder
voor vervroegde overgangblijkt vaak terecht."

Foto: JOHANNES DALHUIJSEM
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IUU^ A.Vogels eigen
A.vog€j^Pj|. Gezondheids-
óete°""' WP^k- magazine!

1 Ui j-jet november-nummer van
ïïSïï«»«»_L '*- !*■ "Gezondheidsnieuws" ligt nu
SJSwS ,_*_■_"> voor u klaar. In dit grootste
-^""SSSUI -Ex t_ 4-;. gezondheidsbladvan Nederland

I (meer dan 400.000 lezers) leest
HO^W^pi- I u deze maand onder meer:

.Söï^ 3 * Reumatoloog: Voedings-
"lSSlË. ■ J_Ë_3» therapie helpt bij 60 - 70%

van alleREUMA-patiënten!'
" Wintergroente bevat te veel nitraat (met tips om tóch

gezondte eten).

" Belgische huisarts: 'Bij acute keelpijn geen penicilline!'

" Mevrouw Verheuvel: 'Natuurlijk middel genas mijn
DEPRESSIES. Binnen drie dagen!'

Het november-nummer nu XQ9Soveral te koop voorJ ___
"

*
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waterdag 2 november 1991

(advertentie)

I Z^a—a——aW 1
-éka-É, Wm MAAT 44 - 60

________r7VV_______ WS&r^
Een voordeel

WÈlllry&l'.a—^^ voor u dat

yycMUfr Tineke
„Eigen Baas"

Ze geeft spontaan 25 gulden
korting op: alle blousons met

elastiek of koordje!
Haast u voordat ze zich bedenkt!
Kerstcollectie uitgesloten!

Alkmaat, Verdronkenoord 133 A Emmen, Hoofdstraat 133 Leeuwarden, Voorstreek 22
Amsterdam, Overtoom 226 Enschede. Korte Hengelosestraat 24 Leiden, NieuweRijn 58
Arnhem, Beekstraat 86 Goes, Schuttershof 5 Maastricht, Boschstraat 87
Den Bosch. Vughterstraal 59 Gormchem, Westwagenstraal 87 Rotterdam, Nw. Binnenweg 116
Breda, Halstraat 27 Groningen. Poelestraat 54 Utrecht, St. Jacobsstraat 209
Driebergen, Traay 26 Den Haag. J. Hendrikstraat 23 Venlo, Koninginnesmgel 79
Ede, De Wiek 7 Haarlem, Raamsingel 46 zwart Winlerswi|k, Misterstraat 91A
Eindhoven. Aalsterweg 50 Hilversum, Vaartweg 8 Zwolle, Korte Smeden 8

De Modelijn 03433-2041

DE TELEGRAAF



Aanbod van personeel
Las- en contructiebedrijt heett
ruimte beschikbaar voor
nieuwe OPDRACHTEN. Telef.
01899-26633.
J man, 25 jaar, zoekt alle soor-
ten WERK. Telefoon 020-
-6917620.
Jongeman, 22 jr., zeer creatief,
zoekt NIEUWE baan (evt. re-
clame, etaleren etc). Zaandam,
075-704452
Repr. dame, 43 j., b.z.a. voor de
donderdag en zaterdag in MO-
DEZAAK, liefst Adam-C. Br.
02-25852 bur. bl. Adam.
jonge POOLSE man, 31 jr.,
wonende in Nederl., b.z.a. als
vertaler of tolk. Specialisatie:
vertaling van technische tek-
sten en dokumentaties. Verta-
ling van Hongaars, Russisch of
Roemeens ook mog Brieven
02-25725 bur. bl. Adam.
Te huur! Free-lance FOTO/ =
VIDEOGRAAF, alle reportages.
Telef. 01650-52^55.
internat CHAUFFEUR b.z.a.,
b.v alle dipl. ■+■ erv. Standpl.

Enschede. Telef. 053-325930.

SCHEEPSREPARATIEBE-
DRIJF D V biedt zich aan voor
grote projecten in binnen- en
buitenland. Ook voor construc-
tiewerken kunt u bij ons terecht
(min. 10 werknemers per pro-
ject). Telef. 01182-3272 fax
01182-3619.
Freelance ILLUSTRATOR voor
kaarten, posters, reclamewerk.
Br. 02-25892bur. bl. Adam.
Alleenst. Engelsman, gediplom.
werktuigbouwk. INGENIEUR
zkt. werk. Produktie -controle,
-ingenieur, taxateur, inkoper.
Nu zonder werk. Dir. beschikb.
55 j. Mr. G. Davis, 18 King Al-
fred Way, Bradford-on-Avon,
WirtshireßAls2NgUK.
ONDERNEMER, acad., 36 jr.,
internat, ervaring in machine-
bouw en transport (automati-
sering, organisatie, logistiek),
beschikb., ook buitenl., ook an-
dere aanbieding welkom. Br.
02-25910 bur. bl.Adam.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Hoeveel klanten zijn er
deze week niet bezocht
en hoeveel aanvragen
heeft u laten liggen??

***RentaSalesman***
VERKOPERS direct beschikbaar voor uwbuitendienst

Van jr. totsr., diverse branches en ervaringniveaus. Bel voor info
Heierman & Partners B.V.

Bureau voor detacheringvan buitendienst-verkooppersoneel
Neringpassage 121, 8224 JB Lelystad, 03200-34868, fax 80572

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

HB Produkties bv
exploitant van 06-diensten,
zoekt voor haar kantoor in
Amsterdam een JUNIOR-
SECRETARESSE en/of een
ADM. MEDEWERK(ST)ER.
Wij hebben een gezellig team
van 6 mensen. Het gaat om de
administratie, P.Z., telefoon,
reclame etc Opleidingswen-
sen: MAVO/HAVO, WordPe-
rfect, goede beheersing Neder-
landse taal. Leeft, vanaf 20 jaar.
Full-time en/of part-time. Je
kunt een briefje sturen naar
Postbus 9909, 1006 AP Am-
sterdam.

Rugpijn
op uw werkplek?

Vraag informatie over een
bijzondere stoel bij:

ERGO DESIGN, 03435-73119
Nouveau Metier Werving _
Selectie zoekt een financieel
ACCOUNTMANAGER, v. een
trustmaatschappij in A'dam-C.
Zeer zelfst. baan, erv. in trust of
accountancy een pre. Opl.
SPD-niv., leeft, tot 35 jaar,vas-
te dienst. Inl 020-6276800.
Voor een RECLAMEBUREAU
m Adam zoeken wij een adm.
medew. met HAVO en wer-
kerv., lft. 22-26 jr. Is dit jouw
baan reageer dan snel: Manpo-
wer WTC, 020-6625626.
Jong en jeugdigefabrikant van
A-merk artikelen in semi fast
moving consumergoods sector
te Amsterdam is op zoek naar
even jeugdig en energiek aan-
komend SALES MANAGER.
Leeftijd tot 35 jaar. Ervaring in
de verkoop binnen- en buiten-
dienst van A-merk verbruiks-
goederen is gewenst. De sales
manager zal verantwoordelijk

or het opstellen en uit-
voeren van het verkoopactie-
plan en het behalen van het
verkoopbudget. Zij/hij rappor-
teert aan de marketing
manager en geeft leiding en
begeleidt de afdeling verkoop
waar nu 4 mensen werken.
Geïnteresseerden kunnen hun
sollicitatie met cv. en pasfoto
richten o nr. 03-25798 bur. bl.
Adam.
Verschepingskantoor te Am-
sterdam zoekt adm. medewer-
ker (m/v), W.P., Ned./Eng.
Schr naar: KOLBEX, Postbus
12628,1100AP Amsterdam.
Phoenix Uitzendorganisatie
zoekt ADMINISTRATIEF
medewerkers m/v, op VWO/
MEAO-niveau. Bekend met
WP 5.1, goede kennis van En-
gels en Duits Leeftijd tot 35 jr.
Interesse?!!!! Bel dan 020-
-6863567 en vraag naar Suzan-
ne of Aimée. Of kom langs op
de Houtmankade 20.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zkt. (aspirant) VER-
KOPERS buitendienst voor
ass.makelaar in Adam Wer-
kerv. en B een pre. Opl.
mog. Lft. tot 26 jr. Vast dienst-
verband. Inl. 020-6276800.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zkt. erv. AANGIFTE-
MEDEWERKER voor de IB en
de VPB praktijk binnen een
accountantskant., lft. tot 32 jr.
Vaste dienst. Inl. 020-6276800.
Select Employment Agency
zoekt voor eenrelatie in de om-
geving van Amersfoort een
ADMINISTRATIEF medewer-
ker. Opleiding afhankelijk van
ervaring op MEAO-BA/MBA
niveau. Leeftijd tot ca. 35 jaar.
Tot de taken behoort o.m. de-
biteuren- en crediteurenadmi-
nistratie en het assisteren bij de'
verslaglegging. Bel voor inlich-
tmgen 033-651806.
Horeca Non-Food Groothandel
Kok & Bonnewits vraagt jonge
ambitieuze VERKOPERS voor
haar vestigingen in 's Herto-
genbosch, Rotterdam, Amster-
dam en Apeldoorn. Opleiding:
MAVO/LBO. Sollicitaties rich-
ten aan: Kok & Bonnewits
R'dam BV., t.a.v. de heer P.J.
Korpershoek, Vijverhofstraat
25, 3032 SB Rotterdam. Voor
evt. telef. info: 010-4661111.
Hibiscus Fashion zoekt
VERTEGENWOORDIGER m/v,
i.b.v. eigen auto, voor binnen-
en buitenland. Goede kennis
van de confectie en Duitse taal
in woord en geschrift vereist.
Teléf. 020-6892902/6005262
Select Employment Agency
zoekt voor een handelskantoor
in Baarn een DIRECTIESECRE-
TARESSE. Gerichte opleiding
vereist evenals enkele jaren re-
levante ervaring. Leeftijd tot ca.
30 jaar. Goede beheersing van
de Engelse en Duitse taal ver-
eist. Bel voor inlichtingen
033-651806.

Voor een relatie in Katwijk aan
Zee zoeken wij een ADMINI-
STRATEUR op HBO-nivo met
erv. in prod.bedrijf. Zelfst. vaste
baan met goed salaris. Inl.:
HPC-Pers.adviesburo, Donker
Curtiusstr. 7-306, 1051 JL
Adam. Telef. 020-6822185.
Gezocht PR-SECRETARESSE
met secr.opl. Vind jij A'veen
niet te ver, beheers jij je steno
en de Eng. taal, reageer dan
snel. Bel Manpower WTC,
020-6625626.
Select Employment Agency
zoekt voor div. opdrachtgevers
in 't Gooi part-time adm. ME-
DEWERK(ST)ERS met een
boekhoudkundige achter-
grond. In overleg kan 's ocht.
of 's midd. gewerkt worden.
Bel voor ml. 035-234400.
Voor een relatie in Amsterdam
zoeken wij een aktieve BUI-
TENDIENST mcd. met Assu-
rantie-dipl./erv. Aantrekkelijke
vaste baan goede arb.voorw.
Inl.: HPC-Pers.adviesburo,
Donker Curtiusstr. 7-306, 1051
JLAdam. Telef. 020-6822185.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zkt. ACCEPTANT met
goede comm. vaardigh. voor
een verz.mij. ir* Adam. Opl.
min. ass. B, interess. functie
met goede doorgroeimog. Vast
dienstverband. 020-6276800.
Voor een relatie in Amsterdam
zoeken wij een ervaren
BINNENDIENST-
MEDEWERKER met Assuran-
tiedipl. Zelfst. vaste baan met
goed salaris. Inl: HPC-Pers.ad-
viesburo, Donker Curtiusstr.
7-306, 1051 JL Adam, Telef.
020-6822185.

Ultrasearch
Werving- en Selectiebureau,
gespecialiseerd in het werven
en selecteren van midden en
hoger kaderpersoneel, door
middel van het unieke
Ultrasearch Systeem

zoekt een
PART-TIME SECRETARESSE
voor haar vestiging in Diemen

Wij, als startend bureau, on-
derdeel van het Manpower-
concern, hebben intern onder-
steuning nodig. Onze gedach-
ten gaan uit naar een enthou-
siast persoon met ervaring, die
het een uitdaging vindt om sa-
men met de 2 consultants Ul-
trasearch verder uit te bouwen.
Bent u geïnteresseerd? Schrijf
dan uw sollicitatiebrief met cv.
naar Ultrasearch, Diemerhof
16-18,1112XNDiemen.
U kunt ook bellen voor
informatie, 020-6981779.
Voor een bank in Amsterdam
zoeken wij een kas/BALIE-
MEDEWERKER voor ± 16uur.
Bankervaring of relevante op-
leiding zijn een pre. Heb je inte-
resse in deze baan voor langere
tijd, bel of kom langs: Attent
Uitzendburo, Heiligeweg 24,
ml. 020-6203166.
Uitzendburo Free-Lance zoekt:
zelfst. ADMINISTRATEUR,
voor relatie in Amsterdam.
Leeft. 28-35 jaar, min. MBA/
SPD-niveau. Goede toekomst -
mogelijkh. Leidinggevende
functie op dir.niveau. Interes-
se? Bel dan nu 020-6160121, of
kom langs bij de Overtoom 1.

Boekhouden met
Apple Macintosh

Appoint Uitzendbureau vraagt:
* Boekhouder (m/v) met

ervaring. Voor all-round jobbij
leuk bedrijf

" Erv. Macintosh gebr.,DTP-
ers, secretaresses, adm. pers.
Scholing bij Appoint mogelijk

Kom langs of belvoor afspraak
Kerkstraat 44 hk. Leidsestraat

Amsterdam, 020-6202081
Job Promotion Werfing en Se-
lectie zoekt voor een relatk
omg. Haarlem een HOOFC
Commerciële Binnendienst
Vereisten: opl.niv. HBO/NIM/i
A + B, of door erv. gelijkw
denkniv., commerc. instell
analytisch denkverm., leiding-
gev. capac, leeft, tot 35 jr. Ge-
boden wordt: vast dienstverb.
uitdagende baan en uitst. ho-
norering. Inl. 030-311773.
Nouveau Métier Werving 8
Selectie zkt. HEAO-er BE, vooi
een zeer interess. functie bi
een EFFECTENBEURS ir
Adam. Enige jaren werkerv. Bi
financ. instell. een pré. Lft. ong
25 jr. Vast dienstverband. Inl1020-6276800.

20 Nouveau Métier Werving &
Selectie zkt. telef./RECEPTIO-
NISTE voor verschilt relaties in
Utrecht en Nieuwegein. Kennis
van WP. Leeftijd 20-23 jr. Vast
dienstverband. 030-870881.
United Uitzendburo zkt. voor
een van haar relaties in Adam
'n telefoniste/ADM. MEDEW.,
die in een klein/gezellig team
zowel de telefoon aannneemt
als enig adm. werk gaat ver-
richten. Interesse? Bel United
Uitzendburo, Van Woustraat
201, Adam, 020-6648486.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zkt. SECRETARESSE
voor internat, bedrijf in A'veen,
Engels moet goed zijn, jong
team, lft. 22-26 jr., vast dienst-
verband. Inl. 020-6276800.
Select Employment Agency
zoekt z.s.m. voor een mode-
groothandel in Amsterdam een
zelfst. SALARISADMINI-
STRATEUR m/v voor 20 uur
p.w. Belvoor ml. 035-234400.
Wir suchen Deutsche SEKRE-
TARINNEN m/v die sich freuen
auf viel Post. Is de Duitse taal
jouw moedertaal en lijkt het je
leuk om voor een internationaal
bedrijf te werken? Dan hebben
wij nu dè baan voor jou! Je
gaat samen met collega's van
andere nationaliteiten zelfstan-
dig de correspondentie verzor-
gen. Door het internationale
karakter van de functie moet je
naast je moedertaal ook de En-
gelse en Nederlandse taal be-
heersen. De correspondentie
wordt verzorgd m.b.v. een
tekstverwerker. Ervaring hier-
mee en een typediploma zijn
dan ook noodzakelijk. Sind Sic
interessiert? Darm sind Sic
herzlich willkommen bei Con-
tent Uitzendbureau, Nieuwe-
zijds Voorburgwal 156, Am-
sterdam, telef. 020-6251061.
Gezocht BOEKHOUDERS m/v.
Heb jij een PD/MBA-diploma
en ligt jouw streven op
accountantsgebied? Reageer
dan snel. Bel voor meer info:
Manpower WTC. 020-6625626.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zkt. een gevorderd
ASSISTENT-ACCOUNTANT
voor een middelgroot, intern,
opererend accountantskant.,
HEAO/SPD-niv., rft. tot 32 jr.,
vaste dienst. Inl. 020-6276800.
Phoenix Uitz. Org. zkt.
SECRETARESSE op HAVO/
MEAO/VWO-niveau. Bij voor-
keur Schoevers opl. Bekend
met WP 5.1, moderne talen en
het maken en uitwerken van
notulen. Leeftijd vanaf 22 jr. In-
teresse?!! Bel dan 020-6863567
en vraag naar Suzanne of
Aimée. Of kom langs op de
Houtmankade 20.
Select Employment Agency
zoekt voor 'n int. handelskan-
toor in luxe artikelen 'n SECRE-
TARESSE die voor de salesdi-
recteur gaat werken. Goede
opleiding en ervaring in een
soortgelijke functie zijn een pre.
Bel voor ml. 030-343484.
International SALES-
ASSISTANT American
publishing company needs
multilingual assistant to sup-
port sales staff. Must speak
and write English and Dutch
fluently. Other languages a
plus. Must know WordPerfect
and Lotus. Entry level position,
but opportunity for advance-
ment and travel. Responsibili-
ties include office administra-
tion correspondence, telepho-
ne support, sales support to
customers/agents, mailing and
database management. Uni-
versity study prefered, with at
least one year work experience.
Send cv. to Compact Cam-
bridge. Oranje Nassaulaan 31,
1075AJ Amsterdam. No telep-
hone calls accepted.
MarktSelect BV., leverancier
van gekwalificeerde marketing
informatie, is op zoek naar een
jonge, enthousiaste en gemoti-
veerde TYPISTE. Heb je erva-
ring met WordPerfect en type
je foutloos Nederlands, stuur
dan je sollicitatiebrief naar
MarktSelect BV., Postbus
22969, 1100 DL Amsterdam-
Z.0., t.a.v. personeelszaken.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zoekt ASSISTENT-
ACCOUNTANT m/v voor een
Utrechts Accountantkantoor
(RA + AA), opl. MBA, stud.
SPD, lft. ca. 25jr. 030-870881.
Select Employment Agency
zoekt z.s.m. voor een int. han-
delsonderneming een SECRE-
TARESSE. Tot haar taken be-
horen telef.behandeling, ver-
zorgen van de correspondentie,
typewerkzaamheden en de me-
n verkoop administratie. Be
voor ml. 035-234400.
Voor een relatie in Amsterdarr
(Oud-West) zoeken wij eer
part-time SEKRETARESSE
(12-15 u. p.wk.) met kennis'
van de moderne talen. Zeffst
vaste baan, goede arb.voorw
Inl. HPC-Pers.adviesburo,
Donker Curtiusstr. 7-306, 1051
JLAdam. Telef. 020-6822185.
Gevr. voor import/exportbedr
BOEKHOUDKUNDIG mede-
werkster, akkuraat en zelfst
werkend, computervaardig,
gerichte administr. opl. evenals
ervaring vereist. Leeft. 25-35 jr.
Brieven met cv. aan P.H. van
Praag, Haarlemmerstraatweg
125,1165MKHalfweg (N.-H.).
Select Employment Agency
zoekt voor pharm. groothandel
SECRETARESSE die nieuw
secretariaat gaat opzetten, er-
varing en zelfstandig kunnen
werken zijn dan ook vereisten
voor deze afwisselende en in-
teressante functie. Medische
aghtergrond een pre. Bel voor
ml: 030-343484
MANPOWER, Van Baerlestr.
16, Adam, zoekt voor een
expeditiebedr. een adm. kracht
die erv. heeft in de transport-
wereld. Voor deze groeiende
baan zijn de volgende eisen ge-
steld: ± 24 jaar oud, MEAO-
niveau, goede beheersing Duit-
se en Engelse taal en rijbewijs
B. Interesse? Bel 020-6644180
en vraag naar IngeborgVink.
Uitzendburo Kontakt Adam
vraagt voor ADVOCATEN-
KANTOREN: erv. secretares-
sen en jr. secretaressen, m.i.v.
z.s.m., voor langere tijd (moge-
lijkheid vast dienstverband).
Voor notariskantoren: erv. se-
cretaressen, m.i.v. half novem-
ber, voor onbep. tijd in Haarlem
en m.i.v. januari '92, voor on-
bep. tijd in Amsterdam. Inl.
Willemsparkweg 28, bel 020-
-6628707/6621851, ma. t/m vrij.
van 0900-17.00 uur.
Primatekst, computerservice-
buro zoekt (part-time) DATA-
TYPISTES/oproepkrachten
(m/v), die over een goede ty-
pevaardigheid beschikken. Bel
020-6915111 en vraag naar dhr.
Sommeling. ■

iNouveau Métier Werving en
Selectie zoekt COMMERCIEEL

i ASSISTENT m/v voor: groeiende handelsonderne-
t ming. Ervaring op een com-

merciële binnendienst is een
f pré, opl. MEAO-niveau, lft.
i 22-27 jr., vast dienstverband., Inl. 020-6276800. 'tNouveau Métier Werving &
t Selectie zkt. SECRETARESSE
voor internat, dienstverlenend

I bedrijf in Adam, vereist goede
t kennis van Engels en erv. met
WP, kennis van juridische ter-

[ men is pre, lft. 20-30 jr., vast; dienstverband,020-6276800., Select Employment Agency
I zoekt voor een adviesbureau

nabij Amersfoort een ASSIS-
TENT CONTROLLER. Afge-

'<ronde HEAO-BE opleiding is
vereist. Leeftijd tot ca. 30 jaar.

iBel voor ml.: 033-651806.
Select Employment Agency

" zoekt voor een middelgroot au-
tomatiseringsbedrijf in Utrecht: een RECEPTIONISTE/telefo-

i niste, die samen met haar col-
I lega op 50% basis de telefoon-
i centrale bezet en 50% een aan-
| tal secretariële taken verzorgt.
iBel voor ml. 030-343484.
iKledingagentuur van div. cx-
i clusieve kleding zoals Moschi-

no en Best Company zoekt
adm. ASSISTENTE, met HA-

i VO-niveau, ± 20 jr. Heb je
i computer-ervaring en beheers

je Engels en Duits, stuur dan je
brief plus cv. voor 13 nov.

i naar: Force Majeure, Postbus
i 9044, 1180 MA Amstelveen,
t.a.v. Donna Martens.

1 Nouveau Métier Werving _
1Selectie zoekt all-round SE-
-1 CRETARESSE voor marke-
tingadviesbureau bij Adam.
Secr.opl. en enige ervaring ge-
wenst. Leeft. ± 25 jr. Vast
dienstverband. 020-6276800.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zkt. zelfst. BOEKHOU-

-1DER, voor een kleine financie-
ringsmij. in Maarssen. Veel in-
ternat, kontakten. Min. MBA-
niveau, leeft. 24-28 jr. Vast
dienstverband. 030-870881.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zkt. DIRECTIE-SE-
CRETARESSEvoor holdingmij.
in Adam, vereist goede kennis
van Frans en Engels, Duits is
een pré, zelfstandige baan, lft.
25-30 jr., vast dienstverband.
Inl. 020-6276800.
Beheermij. vraagt per direct
part-time BOEKHOUDER met
diploma's en ervaring met
computerboekhouden. Br. 03--, 25743bur. bl. Adam.
WEDGE International Holding
B.V. is een houdster- en finan-
cieringsmaatschappij. Ter on-
dersteuning van ons secreta-
riaat zoeken wij een mede-
werkster, die zich zal bezighou-
den met algemene werkzaam-
heden, zoals correspondentie,
telex-, fax- en telefoonverkeer.
Vereisten: secretaresse-oplei-
ding, beheersing van de Engel-
se taal, cijfermatig inzicht. Uw
sollicitatiebrief met C.V. gelieve
u te richten aan: Wedge Inter-
national Holdings BV., Keizer
Karelweg474, 1181 RLAmstel-
veen, telef. 020-643.5478.
Nouveau Métier Werving _
Selectie zkt. bedrijfsecon. ME-
DEWERKER, voor een han-
delsondern. in bouwmaterialen.
Opl. HEAO-BE. Ervaring ver-
eist, leeft. 24-30 jr.Vast dienst-
verband. 030-870881.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zoekt een ervaren
ACCOUNT-SECRETARESSE
voor reclamebureau in Adam.
Secretaresse-opleiding en re-
clame-ervaring zijn noodzake-
lijk. Lft. ± 25 jr.Vast dienstver-
band. Inl. 020-6276800.
Voor uitdagende tele-marke-
ting activiteiten (sales) zijn wij
op zoek naar FREELANCERS
(m/v) die vanuit ons kantoor in
Amsterdam van maandag t/m
donderdag van 17.00-21.00 uur
willen werken. Hoge commis-
sies en natuurlijk een gegaran-
deerde vergoeding. Reageer
snel! (max. 4 personen) Bel
020-6220052 (ma-vrij.) tussen
10.00 en 11.00 uur en vraag
naar de heer Hof.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zkt. SECRETARESSE
voor grafische handelsondern.
in Adam, vereist secr.-opl. en
goede kennis van Duits en En-
gels, lft. 20-24 jr., vast dienst-
verband. Inl. 020-6276800.

WIJ MAKEN RUIM BAAN

Winterthur Verzekeringen
een groot internationaal
verzekeringsbedrijf, zoekt voor
de afdeling Personeelszaken
een ervaren

salaris-
administrateur

m/v
Onze gedachten gaan uit naar
een aktief ingestelde medewer-
ker, die zich zowel met de sala-
risadministratie als met de per-
soneelsadministratie zal gaan
bezighouden. Opleiding op
HAVO/MEAO-niveau, aange-
vuld met een cursus loonadmi-
nistratie. De salarisverwerking
geschiedt via PAYFACT
(CMG). Leeftijd tot 35 jaar.
Aangezien de werkzaamheden
zullen plaatsvinden binnen de
afdeling Personeelszaken heb-
ben kandidaten met gevoel
voor personeelswerk een pre.
Deeltijd is bespreekbaar.
Wie interesse heeft in deze
veelzijdige baan kan snel een
sollicitatiebrief schrijven aan:

Winterthur Verzekeringen
t.a.v. dhr. J. Buuron

Prinses Irenestraat 33
1077WV Amsterdam

Select Employment Agency
zoekt voor een opleidingsinsti-
tuut in 't Gooi een SECRETA-
RESSE die gaat werken voor 4
,consultants. Tot de werk-
zaamh. behoren o.a. bijhouden
van agenda, het verzamelen
van cursusmateriaal, contacten
onderhouden met klanten, veel
coördineren en organiseren.
Bel voor ml. 035-234400.
Heussen Advertising B.V. te
Amstelveen vraagt voor spoe-
dige indiensttreding:

typiste/
receptioniste/
administratief
medewerkster

Leeftijd tot 25 jaar. Opgewekt
karakter. Gewend zelfstandig
te werken. Reakties graag aan
de direktie van Heussen Adver-
tising 8.V., Postbus 70234,
1007K E Amsterdam.

Wij roken niet

Z.T.I. zoekt VERKOPERS met BEWIJSNUMMERS voor
ervaring in verkoop levensmid- Speurders en Regelspeurders
delen aan de groothandel, worden uitsluitend op aan
Schrift, sollicitaties: Z.T.1., Bak- vraag en tegen betaling gele-
kerstr. Z 2042 HK Zandvoort. verd.

Administratief medewerkster
voor 4 middagen p.w., 1230-17.30 uur, voor telefoon,
orderverwerking, offertes etc.
Typevaardigheid, bekendheid met WP. 5.0 en een commerciële
instelling zijn gewenst.Leeftijd 30-40 jr.

Becewe zonwering
Telef. 020-6191454, vragen naar dhr. Griepink

ABC
voor handel en industrie c.v.

in Haarlem is ruim 40 jaar een begrip in het bedrijfsleven, als
uitgever van specifieke naslagwerken en leverancier van
adresbestanden.

Wegens de groei van de onderneming wordt gezocht voor
spoedige indiensttredingeen aankomend m/v

Hoofd Afd. Exploitatie
(verkoop-binnendienst)

De functie: het coördineren, bewaken, controleren en begeleiden
van de werkzaamheden van de exploitatie-binnendienst. Deze
afdeling is belast met de verificatie, vastlegging en rapportage
van de acquisitie-activiteiten voor de verschillende ABC
uitgaves. Een buitendienst van 40 vertegenwoordigers bezoekt
nieuwe en bestaande relaties.
De functie-eisen: accuratesse, overwicht, organisatie-
vermogen, contactuele eigenschappen, kennis van SQL-
bestanden en geïntegreerde programmatuur (w.o.
MS.WORKS), brede ervaring in de begeleiding en
voortgangscontrole van administratieve trajecten bij een sterk
commercieel gerichte afdeling. Leeftijd minimaal 35 jaar.

Geboden wordt: adequate training, doorgroei-kansen,
aantrekkelijk inkomen, goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke reacties zenden naar
ABC voor handel en industrie cv.

t.a.v. Sales Management
Postbus 190

2000 AD Haarlem

TOYOTA DEGRAAF ZOEKT VOOR HAAR SNELGROEIEND
BEDRIJF IN AMSTERDAM EEN ENTHOUSIASTE

automobiel verkoper
Met de nodige ervaring op het gebiedvan
fleetsales/leasing en showroom verkoop

Gedacht wordt aan iemand tussen de 27 en45 jaar
Denkt u deze uitdaging aan tekunnen?

Stuur dan uwschrift, soll. aan dhr. R. de Graaf
TOYOTA DE GRAAF

SCHAKELSTRAAT Z 1014AWADAM, 020-6865511
De sterke groei van FoodMarket vraagt op korte termijn om
versterking van de organisatie met een

topverkoper m/v
Wij vragen een ervaren mediaverkoper die zelfstandig kan
opereren. Leeftijd 25-40 jr. Schriftelijke sollicitatie met cv. aan:
FoodMarket, J. v. Galenstraat 4 (H143), 1051 KM Amsterdam.
Voor informatie: 020-6863792
Wij vragen voor het Psychotherapeutische Dagcentrum „De
Vondelstraat" te Amsterdam een

sekretaresse
voor 28 uur per week

In eerste instantie vindt een tijdelijke aanstelling plaats voor de
periodevan één jaar.

Het Psychotherapeutische Dagcentrum „De Vondelstraat" te
Amsterdam, onderdeel van het Algemeen Psychiatrische
Centrum Amsterdam Centrum/Oud West/Noord, funktioneert
als een stedelijke voorziening voor psychotherapeutische
dagbehandeling.
In het dagcentrum worden zowel volwassenen als adolescenten
behandeld
In totaal betreft het hier zon 48 patiënten. De staf bestaat uit 18
medewerkers, waaronder 2sekretaresses/receptionistes.

FUNKTIE-INHOUD:
- verzorgenvan dereceptiefunktie en bedienen van de telefoon
- notuleren van devergaderingen en het uitwerken van

dezeverslagen
- verzorgenvan dekorrespondentie, administratie, typewerk

en de archivering

FUNKTIE-EISEN:- sekretaresse-opleiding, aangevuld met
enige jaren evaring

- ervaring in het omgaan met WordPerfect 4.2en 5.1
- nauwkeurigheid,zelfstandigheid en goede kontaktuele

eigenschappen _,
- bereidheid full-time te werken tijdens vakantie en

ziekte van kollega-sekretaresse
- leeftijd niet jongerdan 25 jaar
Zowel mannen als vrouwen kunnen
naar deze funktie solliciteren.
SALARIS EN OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN:
worden bepaald volgens de CAO-Ziekenhuiswezen. Salariëring
vindt plaats op basis van FWG-indeling in funktiegroep 30 en
bedraagt maximaal ’ 3375 bruto per maand bij een volledig
dienstverband.
Nadere informatie hieromtrent kunt u verkrijgen bij de heer J.C.
Kense, personeelskonsulent, telefoon 023-13.15.23.
Inlichtingen over de funktie kunnen worden verstrekt door de
heer S.J.A.M van den Langenberg, beleidspsycholoog en de
heer Th.J. Meekes, beleidspsychiater, telefoon 020-6.18.43.33.
Uw schrift, sollicitatie kunt u binnen twee weken richten aan het:

APC Amsterdam C/OW/N
t.a.v. de afdeling Personeelszaken

Postbus 50, 2080AB Santpoort-Zuid

Inter Invest B.V.
Introducing broker te Amsterdam, zoekt per direct ambitieuze
jongemensen, dieopgeleid willen worden tot

aankomend
beleggingsadviseur m/v

Functie-eisen:
-leeftijd tot 24 jaar
-een opleiding HAVO/MBO-niveau
-bereidheid tot het halen van vakdiploma's
-enthousiasme, ambitie en doorzettingsvermogen.

Uw belangrijkste taken als aankomend beleggingsadviseur zijn
het werven en begeleiden van cliënten, en in een later stadium
ook het adviserenvan cliënten.

Geïnteresseerden kunnen op werkdagen (tussen 10.00en 17.00
uur) telefonisch contact opnemen met onze afdeling
Personeelszaken. Telef. 020-6966416.

Ook kunt u schrijven naar: Inter Invest 8.V., Paasheuvelweg 26,
1106BJ Amsterdam, afd. Personeelszaken.

C.G. Sieben & Co. B.V.
Basisweg 61,1043AN Amsterdam
t

groothandel in gereedschappen
sport-, tuin- en kampeerartikelen

zoekt een

telefoniste/
receptioniste

Tot haar (zijn) taakzalo.a. behoren:
" afhandeling van in- en uitgaandetelefoongesprekken

middels onze telefooncentrale TBX 1000 (acht lijnen)
" de ontvangst van onze bezoekers
* licht administratief werk (een PC staat ter beschikking)

Wij denken aan iemand die:
" een heldere telefoonstern heeft
" in het bezit isvan een MAVO-diploma

(waarbij inbegrepeneen vreemde-talenpakket)
* woonachtig is in Amsterdam of omgeving

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan bovengenoemd
adres.
Eventuele inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer F.A.C. Bergen
van de afdeling Personeelszaken, telef. 020-6139292.

tGITIDO-tßQrn GEZONDHEIDSZORG jw ■■ ■ w W-*~- ■ ■ ■ Baby-/peuterleider m/v. . I I voor een kinderdagverblijf in Amsterdam. Er zijn zaf
| I JT ~7Q }T\ Cl \\ \ \ JT^—(^ / / part-time als full-time mogelijkheden. Een opleiding?
U'’L_£ \^ / ’ \_J \JI f —i \Ja niet vereist; werkervaring en affiniteit met deze brarf

echter wel.
Informatie: 020 - 523 61 40, Patricia van Gooi

KANTOOR Amsterdam, Rokin 118 l
Secretaresse/assistent(e) DETAILHANDEL J
orderadministratie m/v Verkoopmedewerker m/v
voor een software bedrijf in Amsterdam Zuidoost. voor een doe-het-zelf zaak in Amsterdam West.
Het werk bestaat voor 50% uit telefonisch en voor Wij zoeken een dynamische kandidaat. Leeftijd: 20i
50% uit secretarieel/administratief werk. U kunt 25 jaar. Hebt u interesse? Bel ons! Deze full-time tw
zelfstandig en in teamverband werken en hebt is voor lange tijd.
werkervaring opgedaan bij een internationaal bedrijf. Informatie: 020 - 669 07 66, Britt van den Berg
Uitstekende beheersing van de Engelse en Franse taal Amsterdam, Stadhouderskade 2 (2e etage)
is vereist; goede beheersing van de Duitse taal een t
pre. De baan is voor langere tijd. HORECA I
informatie: 020 - 523 61 io, JacquelineBoerrigter Medewerkers standleverantie m/vAmsterdam, Rokin 118 voor _e afdeling standbevoorrading van het
Administratief medewerker m/V internationale beurzen- en congrescentrum RAI. I
voor de afdeling marketingsalesvan een computer- wi J zoeken enthousiaste kandidaten, diepart-time I
suppliesbedrijf in Amsterdam West. Wij zoeken een willen werken en van aanpakken weten. U ben-
enthousiaste en flexibel ingestelde kandidaat. stressbestendig en vindt flexibele werktijden geen j
Werkervaring met WP 5.1 en Lotus 1-2-3 is een pre. bezwaar. Tevens beheerst u zowel de Nederlandse!
Het betreft een part-time baan voor 20 uur per week de Engelse taal. Deze baan is voor langere tijd.
en voor langere tijd. Informatie: 020- 646 56 46, Ingrid Hermans
Informatie: 020 - 683 13 31, Rini Roerig Amsterdam, Europaplein 20 (RAI-gebouw)

' Amsterdam, Stadhouderskade 2 (2e etage) ~Tcr~~lï~7 ,-r—;—;—; ;—; ;— -7—7 -. / fcUrr/V/fcAAdministratief assistent(e) m/v _~TZ—z—z : : :—:—7IA
voor een groot internationaal bedrijf in Amsterdam Onderhoudsmonteur groot materieel ffl
Centrum. U verzorgt de post, doet de maandelijkse voor een luchtvaartmaatschappij op Schiphol CentiJ
CBS-opgaven en assisteert de afdeling bij allerlei Wli zoeken een ervaren kandidaat, die zelfstandig 1
werkzaamheden. Een opleiding op MEAO-niveau, onderhoud kan verrichten aan onder meer
kennisvan Lotus 1-2-3,werkervaring en accuratesse vorkheftrucks.
zijn vereist. Deze full-time baan isvoor maximaal Informatie: 020 - 648 31 31, Margareth van Haasterl
6 maanden Schiphol, Havenmeesterweg 1 (Martinair-gebou*
Informatie: 020 - 523 61 15, Angela van de Swaluw INDUSTRIEAmsterdam, Rokin 118 -——
Onerator m/v Magazijnmedewerker/-koerier m/v
voor een bedrijf in Buitenveldert, dat zich bezighoudt °P SChiph°' °°St
met reproduktiewerkzaamheden. U neemt de hfT kandld^ft die*9tT"nTf?'"',*
opdrachten aan en voert deze zelfstandig uit (opmaak, werkzaamheden verricht en verschiHende lokaties <*kopiëren, afwerking). Wij zoeken een representatieve JJJg10'voorziet van onderdelen. Een rijbewijs BE*
kandidaat met een dienstverlenende instelling. ~ ' .;„. ~>a ~ao ._., -,-, u ■"«. urv, r--" ;* w"- \~r.r.^r<* ï,\ri Informatie. 020 - 648 31 31, Hennette HoebensSSïïi iT^Zft, JacquelineKouwets ■-**«* «-nmeeste^eg 1 (Martinair-geboJ
Amsterdam, Stadhouderskade 2 (2e etage)

Lissauer's Textiles B.V.
IMPORTEUR LINGERIE EN ONDERKLEDING

zoektvoor zo spoedigmogelijk
administratief/commercieel

medewerker (m/v)
VEREISTEN:

i 'HAVO/MEAO-OPLEIDING
"goedebeheersing van de Nederlandse en Engelse taal
*in woord en geschrift. Eventueel steno Nederlands.
'Bekendheid met tekstverwerking WordPerfect 5.1
"Bereidheid alle voorkomende werkzaamheden aan te pakken.
'Leeftijd vanaf 23 jaar.

Schriftelijke reacties gaarne naar:
Lissauer's Textiles B.V.

PAMPUSLAAN 60,1382JR WEESP
TELEF. 02940-15464

1 1 alc a s a b.v.
Italcasa b.v., gevestigd te Heemskerk

is een ambitieuze importeur van Italiaanse wijnen en likeuren
Inverband metversterking van ons verkoopteam

wensen wij in kontakt tekomen meteen

commercieel
medewerk(st) er

buitendienst
Funktie-inhoud:
- Het onderhouden vankontakten met bestaande afnemers

(voornamelijk in het slijterskanaal)- Het werven van nieuwe slijters

Funktie-eisen:
- Ervaring en kennis op het gebiedvan Italiaansewijnen
- Zelfstandig kunnen werken- Commercieel inzicht met een flinke dosis ambitie

Geboden wordt:
l - Een zelfstandige en interessante funktie in eengroeiende

organisatie
I - Een goedpakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Wij nodigenbelangstellenden uit schriftelijk te reageren bij

ITALCASA b.v., Postbus 2002
1960GA HEEMSKERK

1 ter attentievan de direktie
___^_

Geytenbeek
is niet alleen bekend als bedrijfsverhuizer en speciaal vervoerder

maar heeft ook een uitstekendereputatie op het gebiedvan
tentoonstellingen en internationale expeditie

In verband met opvolging zoeken wij voor onze afdeling
Tentoonstellingen/Internationaleexpeditie inAdam en Utrecht:

twee
administratief

medewerkers m/v
Twee enthousiaste en slagvaardigemensen die de

beursexpeditie zullen assisteren op administratief, operationeel
en commercieel gebied. In de dagelijkse praktijk komt dit neer op

contact houden met opdrachtgevers, het uitvoeren van hun
instructies, het begeleiden van de projectuitvoering en het

overleg met uitvoerders, expediteuren, beursagenten
Bij gebleken geschiktheid behoort een aanstelling als assistent

expediteurtot de mogelijkheden.

Wij denkenaan kandidaten tussen de 21 en 25 jaarmet een
afgeronde MAVO, MEAO of HAVO-opleiding en een goede

spreek- en schrijfvaardigheid in het Engels en Duits
De kandidaten dienen niet meer dienstplichtig te zijn

Ervaring op het gebiedvan internationaleexpeditie wordt op
prijs gesteld. Schoolverlaters kunnen ook solliciteren

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
dhr. T.J.M. Fraza, telef. 030-489306

Uw brief metcv. kunt u opsturen aan:
Geytenbeeek, afd. Personeelszaken, P.b. 8153, 3503RD Utrecht

LIJKT DIT JEWAT? J
Na 'n interne opleiding klanten informeren over Franse i
campings? De brochure- en reserveringsaanvragen opnemen er |
verzenden? Vnl. mettelefoon en beeldscherm te werken? \Flink de handen uit de mouwen testeken voor het overige werk? |

Dan hebben wij een actieve baan voor je als je tussen 20 en 3C
jaar bent, niet rookt en het Frans beheerst. Contactuele vaardig-|
heden en kantoorervaring zijn noodzakelijk als je bij ons (klein
bedrijf) wilt werken voor voorlopig 4 maanden (v.a. 1 dcc, 40 u.
p.w.). Je telefonische reactie zien wij graag snel tegemoet op
02990-28027
Interreservation, reserveringsbureau voor 80 Franse campings, .Burg. D. Kooimanweg 1095,1444CL Purmerend.

Klein dynamisch handelskantoor
in CENTRUMvan AMSTERDAM vraagt I

i ~echte boekhouder" ;
voor het verzorgen van de boekhouding in al zijn facetten. I
i Opleiding PD of gelijkwaardig. Uitstekende honorering en .secundaire voorzieningen geboden.Telef. soll.: 020-6248782. \

Pokon & Chrysal I
Pokon 8. Chrysal BV te Naarden produceert en verkoopt al '1.
60 jaar artikelen voor. de volledige verzorging van plantertl;
bloemen. Het is een dynamische, snelgroeiende ondernefljr
met zon 100 medewerkers in Nederland en 60 in het buitenHp
Van de totale produktie wordt 65% geëxporteerd naar meer \
40 landen. In zes belangrijke landen geschiedt de verkoopt
eigen vestigingen, terwijl in de andere landen exclusjCu
importeurs actief zijn. Wij zoeken ter versterking van de afde^export een V(

hoofd export %
binnendienst m/v i

U heeft de dagelijkse leiding over een klein, dynamisjui
export-team. Daartoe heeft u contact met vrijwel alle anoBJafdelingen binnen de organisatie, buitenlandse vestigingenL
onafhankelijke importeurs. U rapporteert rechtstreeks aan'
export manager.

In dezefunctie bent u verantwoordelijkvoor: n;
" voortgang en afwikkeling orderprocedure {„
" administratieve afwikkeling exportzendingen
* correspondentieover orders en algemenezaken
" statistische verwerking en follow- up commerciële gegevens ut
" afspraken met betrekking tot het transport hi
" assistentie export manager overige commerciële zaken p.

Wij denken aan iemand van ca. 25 jaar met een VWO-opleidij*J
en ruime ervaring in een soortgelijke functie of een opleidingW
HEAO-niveau (commerciële richting, bij voorkeur internationfV;
management). ,J^
Uitstekende organisatorische en leidinggevende capaciteiten!*
goede beheersing van Frans, Duits en Engels zijn vereist. vJzoeken iemand met een praktische, commerciële inslag en go*J«
contactuele eigenschappen. Salaris en verd€(J
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de eisen "\^de functie stelt. v,

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kunt u richten M&
Pokon & Chrysal BV, Postbus 17, 1400AA Bussurn. Sollicita''ti
worden vertrouwelijk behandeld. Ti

De Telegraaf '
zoekt een vrouw van rond de 25 J

die zich op en top
verkoopster J;

voelt
Als abonnementenverkoop-
ster van De Telegraaf werkt u 'steeds weer op andere plaat- isen in uw rayon: in winkelcen-
tra, op braderieën, kortom
overal waar veel mensen aan- 'wezig zijn. Daar is de kans op
succes immers het grootst!
Samen met de andere twee
vrouwen in het team bent u
van dinsdag t/m zaterdag ac-
tief bezig met de abonnemen-
tenverkoop.
En het salaris?
De krant van wakker Neder-
land betaalt u naast een prima
basissalaris bovendien een pit-
tige provisie per afgesloten
abonnement.
Dat kan dus leuk oplopen!
Kunt u De Telegraaf verko-
pen?
Woont u in Utrecht of omge-
ving?
Heeft u verkooptalent en vindt
u het leuk om met mensen om
te gaan?
Dan horen we graag meer van
u.
Bel tijdens kantooruren met
mevrouw Y. Valkering,
020-585.3144.

De Telegraaf
De krant van wakker Nederland

Nissan
Motor Parts Centre (Europe) B.V.

gevestigd in het Westelijk Havengebied te Amsterdam, zo«i
voor de Market Planning and Administration section een:

administrative assistant m/v
In deze funktie ben je verantwoordelijk voor de administratiefwerkzaamheden die betrekking hebben op prijscalculati^
marktrapportages en bijzondere zendingen.
Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van grafieken _
tabellen die met behulpvan de P.C. worden vervaardigd. Tevejf
ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van <f
onkostenbudgettenvan de sectie.

Funktie-eisen:- MEAO-opleiding, bedrijfsadministratieve of commerciële-
richting- goede P.C.-vaardigheden, m.n. spreadsheet- goede beheersingvan de Engelsetaal- enkele jarenwerkervaring in een commercieel-administratievfl
omgeving strekt tot aanbeveling

- leeftijd 20-26 jaar

Sollicitatie:
Je in het Engels gestelde sollicitatiebrief, met cv., kun jerichtflj
aan: Nissan Motor Parts Centre (Europe) 8.V., t.a.v. de he4M.A.G. Heeremans, personnel officer. Postbus 8004, 1005 Ag
Amsterdam. Gezien de samenstelling van de sectie gaat <*voorkeur uit naar een vrouw.

aterdag 2 november 1991



AMSTERDAMSE MAGISTRAAT
ALS COMMISSARIS BETROKKEN

BIJ MILJOENENGESCHIL
Hoe ver mag een rech-

ter gaan in hetaanvaar-
den van commerciële
l,levenfuncties? Wan-
Ijtoer is de onafhankelijk-
*)e'd en goede naamvan
"? 'Magistraat in het ge-
d,iq? Politici en hoogle-
**r*n zijn heterover
j*nsdat onbetaalde bij-
den,bijvoorbeeld be-

van een stich-
tin9. geen problemen
pP'everen. Ook een bij-
""n op de universiteit
*a' geen aanstoot geven.

Maar wat als een rechter
in zijn functie als com-
missaris van eencom-
mercieel bedrijf actief
blijkt deel te nemen aan
onderhandelingen over
zakelijke transacties?

Binnenkort wordt de
vice- president van het
Gerechtshof in Amster-
damvoor de rechter ge-
daagd in deVerenigde
Staten. Mr. R.H.L. Cor-
nelissen is als commis-
sarisvan een besloten

vennootschap gedaagde
in een civiele procedure
met als inzet een scha-
declaim van 15 miljoen
dollar.

De rechter inkwestie:
„ Ik zie niet in waarom ik
nietzo zou mogen han-
delen/ Mr. Remmelink,
procureur-generaal bij
de Hoge Raad, staat lijn-
recht tegenover deze op-
vatting: „Een rechter
mag nooit tegelijkertijd
koopman zijn/

MAG RECHTER
KOOPMAN ZIJN?

door JOOST DE HAAS en CHARLES SANDERS
LOS ANGELES/AMSTERDAM, zaterdagDe vice-president van het Gerechtshof in Amsterdam, mr. R.H.L. Cornelis-

(58), wordt binnenkort in zijn functie als commissaris van een beslotenVennootschap voor de rechter gedaagd in Los Angeles, California. Het gaat
.0l& een civiele procedure waarbij de tot Amerikaan genaturaliseerde Neder-
landerHendrik Zwart een schadevergoedingeistvan 15miljoen dollar.
, Zwart stelt de in Amster-

en 's-Heerenberg geves-
te B&R Internationale
rffldelsonderneming BV

omdat dit be-
?^jf hem benadeeld zou heb-
j^ bij verschillende onroe-
end goed-projecten in Cali-

De 71-jarige ex-piloot van
5 Koninklijke Luchtmachtj^ft vorige week zijn advo-

Jtten opdracht gegeven de di-
van B&R, Jan Hen-

rl ** Tromp Meesters, en één
j,,

311 de commissarissen, de
Jederlandse top-rechter
jpud Cornelissen, te laten

in een zogenaam-
?e RICO-procedure. Dit is de
*orte benaming voor de fede-**e wet Racketeer Influen-
jfd and Corrupt Organiza-
£°ns die in de Verenigde Sta-
aft werd vastgesteld om ma-
rsachtige praktijken te be-dden

öe advocaat van Hendrik
R.C. Ackerman, zegt

.aöuit zijn kantoor in het
j "tterikaanse San José: „Het
j voor mijvolstrekt duidelijk
/** Tromp Meesters samen
?et Cornelissen misbruik
i*eft gemaakt van de hoge

en het goede vertrou-
ea van mijncliënt. Zwart is

joo* miljoenen gedupeerd, °ordat die twee hem hebben
*teö investeren met de voor-
tgezette bedoeling dat geld

vervolgens weg te sluizen.
Met de RICO-wet in de hand,
denken wij Zwarts verdwe-
nen vermogen terug te kun-
nen vorderen."

Rudolf Henricus Lodewijk
Cornelissen trad op 1 januari
1980 als commissaris toe tot
het bedrijf B&R, waarvan het
hoofdkantoor in de Amster-
damse De Lairessestraat is ge-
vestigd. Deze BV werd opge-
richt op 16 mei 1973 door
Rilex Kledingindustrie BV te
's Heerenberg en de BV Ge-
meenschappelijke Markt-
agenturen in Amsterdam.

Volgens het handelsregister
van de Amsterdamse Kamer
van Koophandel is hetbedrijf
een 'groothandel in het zowel
voor eigen rekening als voor
rekening van derden, produ-
ceren en of doen produceren
van textiel, confectie en han-
delsgoederen, een en ander in
deruimstezin.

Waarom blijft de vice-pre-
sident van hetGerechtshof in
Amsterdam en als zodanig
één van de hogere magistra-
ten in Nederland als commis-
saris verbonden aan een be-
drijf dat verwikkeld is in een
slepende affaire die nu uit-
mondt in een miljoenen-pro-
ces?

In zijn woning in Amster-
dam-Zuid verklaart mr. Cor-
nelissen: „Waarom zou ik me

terugtrekken uit een bedrijf
als B&R? Dat zou ik alleen
overwegen als er sprake zou
zijn van oneerlijke praktij-
ken en diezijner niet."

Volgens Cornelissen heeft
hij zich voor B&R in Califor-
nië uitsluitend bezig gehou-
den met reguliere onroerend
goed-transacties. Hij zegt
daarbij samen met de direc-
teur van deBV, Tromp Mees-
ters, onderhandelingen te
hebben gevoerd met Hendrik
Zwart. Rechter Cornelissen:
„Ik zie niet in waarom een
rechter niet zo zou kunnen
handelen. Al mijn neven-
functies zijn openbaar. Op het
Gerechtshof wordt een regis-
ter bijgehouden van alle bij-
banen vanrechters."

Die lijst ligt ter inzage op
het Paleis van Justitie aan de
Amsterdamse Prinsengracht.
Onder de naam Cornelissen
wordt melding gemaakt van
drie nevenfuncties: 'voorzit-
ter van het bestuur van de
Stichting St. Lucas Zieken-
huis te Amsterdam; voorzitter
van hetbestuur van de Stich-
ting Administratiekantoor
Van den Boogert te Amster-
dam en commissaris van
Groep (niet ter beurze geno-
teerde) vennootschappen,
zich bezighoudende met han-
delsactiviteiten — voorname-
lijk confectie — en beleggin-
gen-' , ...Al jaren zijn nevenfuncties
van rechters omstreden. De
onafhankelijkheid en onpar-
tijdigheid van magistraten
zou erdoor in het gedingkun-
nen komen. Zo was er vier
jaar geleden de commotie
rond de bijbaan van de vice-
president van de Raad van

■ Hendrik Zwart in Los Ange-
les: „ Ik had gehooptmijn
oude vaderland een schandaal
romdom een top-rechter te
kunnen besparen..." foto ap

■ De procureur-generaalbij
deHoge Raad, mr. J.Rem-
melink: „Rechter
enkoopman, dat HM
■s niet gepast." jlflV

COMPLEX MET
CASINO,

SPECIAUTEITEN-
RESTAURANTS EN

LUXE-WINKELS
GEDUCHTE

CONCURRENT
VOOR

LEIDSEPLEIN

Nieuw Lido maakt van
Amsterdam wereldstad...

door GERRIT LEEFLANG
AMSTERDAM, zaterdag

Een balletje kan raar rollen.
Het Amsterdamse Leidseplein,
uitgaanscentrum bij uitstek,
krijgt er een geduchte concurrent
bij. Op een steenworp afstand —aan het Max Euweplein — gaan
morgen de deuren open van het
nieuwe Holland Casino, dat het
oude Lido uit zijn as moet laten
herrijzen. Én dat van de hoofd-
stadeen wereldstad moet maken.

Vanavond al opent burgemeester
Ed van Thijn het nieuwe complex
met een draai aan hetBig Wheel, het
rad van fortuin, om zo het hele nieu-
we uitgaansgebied een toekomst met
weinig 'nieten' toete wensen.

In de directe omgeving van het
complex, investering ’ 110 miljoen,
zijn winkels, woningen en kantoren
gekomen, terwijl het eveneens nieu-
we ronde Max Euweplein is versierd
meteen fontein (die werkt!).

Het casino is dé troef van dit nieu-
we pleziergebied. Luxe, glitter, stijl
en comfort. Een verbazingwekkende
kleurenhemel, een haast zelfstijgen-
de trap die de bezoeker als het ware
tilt, palmbosjes, restaurants, bars;
bijna geen lijn in het interieur is

recht. En voor iedereen toegankelijk
<boven de 18 jaar, geldig legitimatie-
bewijsen passende kleding) voor ’ 5.

Spelen is niet verplicht in ditgroot-
ste casino van Nederland en een van
de grootste van Europa. Wie houdt
van mensen kijken kan zijn 10l op,
want ze kijken niet terug. Hun aan-
dacht is bij het spel. En dat kan in dit
casinocircus op vele manieren wor-
den gespeeld, van 's middags twee tot
's nachtsvier uur.

In dehoofdzaal staan 7 Franse rou-
lettetafels, 9 Amerikaanse rouletteta-
fels, 2 twin roulette-tafels, 9 black
jack-tafels, 1 mini punto banco-tafel, 1
sicbo-tafel en 1bigwheel.

Er is een privéruimte, le Cercle
Privé voor zeer hoge inzetten (maxi-
mum / 20.000) op 1 Franse roulette-
tafel, 2 Amerikaanse roulette-tafels, 2
black jacktafels en 1 punto banco-
tafel.

Daaronder ligt een zaal met ruim
300 direct gelduitkerende machines,
met namen die een gokgeheelonthou-
der van zijn geloof zou slaan: Top
Dollar, Flying Dutchman, Jackpot
Jungle,Poker Face... Voor een kwart-
jekan iedereen almeedraaien.

De grootste prijs is gekoppeld aan
alle andere vestigingen van Holland
Casino; de Mystery Jackpot. Een be-
loning om — letterlijk — te strelen.
Zij staat in de toegang naar de machi-

nehal: een Alfa Romeo SZ met een
waarde van twee ton. Hij kan vallen
op elke speler, of hij nu een kwartje
ofvijf gulden inzet.

Telde het Casino in het Hilton —dat sluit als het nieuwe morgen om
14.00 uur opengaat — 1500 bezoekers
per dag, het nieuwe gokt op 2500 tot
3000 per dag. Ongeveer 450 medewer-
kers staan voor ze klaar.

■ De verbazingwekkende
kleurenhemel iseen van de

opvallendste kenmerken
van hetnieuwe Holland

Casino.

■ Rob deVries, chefAlgemeneZaken: „We hebbenveel
aandacht geschonkenaan de'routing'doorhet gebouw."

Foto's: THEO TERWIEL

Uit den boze
Den Hartog-Jager: „Mr.

Remmelink is van oordeel
dat de combinatie rechter-
koopman niet gepast is. Een
magistraat mag wat hem be-
treft in een stichtingsbestuur
plaatsnemen, en zelfs nog iets
bijverdienen als hoogleraar,
maar directeur van een be-
drijf of commissaris van een
onderneming is uit den boze.
Dat brengt een rechter onher-
roepelijk in de problemen.
Tegenover de partijen in juri-

dische procedures mag een
rechter nooit de indruk wek-
ken van een bepaalde voorin-
genomenheid. En dat doet
een magistraat alleen al door
het bekleden van commercië-
le bij-functies."

Mr. Cornelissen ziet dat
heel anders. Zijn bij-functie
als commissaris van het tex-
tielbedrijfB&R, datin Ameri-
ka de onroerend goed-markt
is opgegaan en daar nu ver-
wikkeld is in een miljoenen-
proces, vindt hij volstrekt los
staan van zijn functioneren in
Amsterdam alsvice-president
van hetHof.

De magistraat: „Mijn onaf-
hankelijkheid als rechter is
door de Amerikaanse affaire
niet in het geding. Zelfs niet
wanneer ikbinnenkort in Ca-
lifornië wordt gedagvaard.
En ook alshier inAmsterdam

voor het Hof een rechtszaak
zou spelen tussen meneer
Hendrik Zwart en de beslo-
ten vennootschap B&R, dan
zou ik mij niet als commissa-
ris terugtrekken. Ik zou er
wél voor bedanken om zon
zaak als rechter te moeten
behandelen."

De zaak Zwart versus B&R
Internationale Handelsonder-
neming draait onder andere
om een onroerend goed-pro-
ject in San José: River Park
Financial Towers. Hendrik
Zwart en B&R kwamen over-
een deze durezakenwijk geza-
menlijk te financieren.
Zwart, rijk geworden met on-
roerend goed-transacties, be-
taalde de helft van dekosten.
Volgens de Amerikaanse ad-
vocaten van Zwart verkocht
B&R het complete project
door met een winst van 8,3

miljoen dollar* Zwart zegt
recht te hebben op de helft
van dat bedrag. „Maar ik heb
nooit één dollar gezien, ook
van de twee miljoen dollar
die ik destijds inbracht, heb
ik nietsteruggekregen."

Rechter Cornelissen zegt in
een reactie namens B&R:
„Onzin, ik heb het idee dat
Zwart bezig is met een laster-
campagne. Wat dat betreft
komt het hem nu handig uit
dat ik destijds met hem om de
tafel zat en de onderhandelin-
gen voerde. Wat is er voor
hem mooier dan een Neder-
landse rechter te kunnen dag-
vaarden?"

■ Opgave
van deKa-
mervan
Koophandel:
B&R produ-
ceert textiel,
confectie en
handelsgoe-
deren, een en
ander in de
ruimste zin.

Speciale prijzen
Nieuw zijn het sic-bo spel en hetbig

wheel. Het sic-bo is een oud Chinees
dobbelspel — populair in Azië — dat
met drie stenen gespeeld wordt. Big
wheel, eveneens een oud spel, is een
rad met 52 vakken. Op die vakken de
afbeeldingen van een briefje van / 5,
’lO, ’25, ’5O en twee casino-logo's,
goedvoor speciale prijzen.

Rob de Vries, chef Algemene Za-
ken: „We hebben veel aandacht ge-
schonken aan de 'routing' door het
gebouw en we hebben een twijfelzo-
ne. Tweetypes restaurants, waar men
even weg van het spel is. Je kan daar
een snelle hap nemen, of een uitge-
breid maal. Maar je houdt zicht op de
speelzaal."

„Wij zorgen hier samen met Kras-
napolsky, die de drie horecagelegen-
heden in het Lido runt, voor een
gezellig avondje uit. Een avondvul-

lend programma op niveau. Daar is
behoefte aan, want er is op dat gebied
niet veel in Amsterdam. Een van onze
groteproblemen is echter dat detaxi's
hier niet kunnen voorrijden. Ook zijn
er weinig parkeerplaatsen in' de
buurt," aldusDe Vries.

De Lido-restaurants gaan een
week lateropen. Op 7 november is de
eerste show in het theater-restau-
rant. Artiesten uit de stal van John*
de Mol/Wentink Evenementen staan
volgens het management garant voor
topkwaliteit.

Unieke plek
Op het Max Euweplein zijn de on-

dernemers vol verwachting neerge-
streken, zoalsRob Pach, manager van
een tweetal damesmodezaken. Hij is
ervan overtuigd dathet eentoplokatie
is: „Het is een unieke plek. Het doet
on-Amsterdams aan. Als je in het
buitenlandzon plek ziet, denk je: hé
wat mooi!" Helaas zijn de winkels
maar tot 18.00 uur open. „Het is hier
niet zoals in Las Vegas, waar winkels
24uuropen zijn."

Maar dit weekend krijgen de Am-
sterdammers toch een Amerikaans
voorproefje. De winkelszijn vandaag
tot 21.00 uur open en morgen van
11.00uur tot 17.00uur.

Remmelink van Hoge Raad fel tegen commerciële nevenfuncties
State, mr. Willem Scholten.
Scholten bleekeen commissa-
riaat te bekledenbij de Steen-
kolen Handels Vereniging
(SHV), hetmoederbedrijf van
de Makro-keten. Destijds wa-
ren de Makro-vestigingen het
doelwit van anti-apartheids-
activisten.

De nevenfunctie van Schol-
ten stuitteop felle kritiek van
onder andere de bekende pro-
fessor dr. I.A. Diepenhorst,
die meende dat rechters zich
verre moesten houden van
banden met ondernemingen
die in woelig maatschappe-
lijk vaarwater verkeren.

Twee maanden geleden
ging de procureur-generaal
bij de Hoge Raad, professor
mr. J. Remmelink, nog veel
verder toen hij verklaarde dat
rechters bij voorkeur hele-
maal geen commerciële bijba-
nen moeten hebben. „Een
rechter als commissaris van
bijvoorbeeld Philips, daar-
over sta ik niet te juichen. Je
moet alle schijn van partijdig-
heidvermijden, hoe te goeder
trouw je als rechter ook
bent," aldus mr. Remmelink
dezezomer.

Afgelopen week gaf de ka-
binetschef van deHoge Raad,
mr. W.H.B, den Hartog-Jager,
een toelichting op de verkla-
ring van de procureur-gene-
raal.

Bijbanen
Vorig jaar speelde in Am-

sterdam ook een kwestie over
nevenfuncties van een top-
magistraat. Procureur-gene-
raal bij het Hof in de hoofd-
stad, deoud-minister van Jus-
titie en Defensie, mr. Job de
Ruiter, bleek wel erg veel tijd
kwijt te zijn aan zijn bijba-
nen. Zo was De Ruiter be-
stuurslid van het Nationale
Ballet en voorzitter van de
Raad voor deKunst.

Het WD-Tweede Kamer-
lid Jan-Kees Wiebenga, al ja-
ren bezig met regelgeving
over de toelaatbaarheid van
nevenfuncties in de rechter-
lijke macht, wond zich danig
op over het gedragvan Job de
Ruiter.

Wiebenga, deze week in
zijn werkkamer op het Bin-
nenhof: „De Ruiter bleek zo
druk in de weer voor ballet en
kunst dat hij nog maarzelden
op het Paleis van Justitie
werd gesignaleerd. Ik stond
op het punt deze kwestie in
de Tweede Kamer aan de
orde te stellen toen De Ruiter
bekend maakte de VUT in te
gaan. Rechters moeten grote
terughoudendheid betrach-
ten bij het aanvaarden van

nevenfuncties. Een magi-
straat moet zelfs iedere schijn
van partijdigheid vermij-
den."

Na de politieke rel over de
tientallen nevenfuncties die
de leden van de Raad van
State bleken te vervullen,
nam de Tweede Kamer een
motievan de WD'er Wieben-
ga aan waarin staat dat derge-
lijke functies openbaar moe-
ten worden gemaakt. Volgens
de secretaris van de Neder-
landse Vereniging voor
Rechtspraak, de vakbond van
magistraten, mevrouw P.H.
Mandemaker, is aan allerech-
terlijke colleges in Nederland
het advies gegeven een open-
baar register van nevenfunc-
tiesbij te houden.

Nieuwe wet
„Helaas willen niet alle col-

leges daaraan meewerken,"
aldus mevrouw Mandemaker.
„Het wachten is nu op een
nieuwe wet waarin de open-
baarheid verplicht wordt ge-
steld."

Het Eerste Kamerlid Jan
Vis (D66), staatsrechtgeleerde
aan de Universiteit van Gro-
ningen, vraagt zich af of de
verplichting nevenfuncties
van rechters openbaar te ma-
ken voldoende is om de in-
druk dat magistraten partijdig
zouden zijn weg te nemen bij
hetpubliek.

Senator Vis: „Ik ga op dit
moment nog niet zo ver dat ik
een absoluut verbod op com-
merciële functies van rech-
ters nastreef. Ik kan me voor-
stellen dat een rechter com-
missaris wordt in het familie-
bedrijf van zijn overleden va-
der. Dan zal ook niemand
spreken van vermenging van
belangen. Maar afgezien van
dit voorbeeld ben ik het met
procureur-generaal Remmel-
ink eens: een rechter mag
nooitkoopman zijn."

DE TELEGRAAF 21■ÉÉPdag 2 november 1991



Bureau voor Recruitment
Van den Berg en Partners

is gespecialiseerd in het werven en voorselecterenvan
professionele (directie)secretaressen

HILVERSUM
directiesecretaresse

ter ondersteuning van de algemeen directeur van een internatio-
naal opererende organisatie in de grafische industrie. Als rech-
terhand en vertrouwenspersoon ondersteunt u deze drukbezette
manager. U correspondeert zelfstandig, plant de agenda, be-
waakt de huisstijl, notuleert managementteamvergaderingen en
draagt zorg voor een adequate follow-up van gemaakte afspra-
ken. U bent contactueel vaardig, tactvol en weet zich op alle ni-
veaus binnen de organisatie te bewegen. Uw frequent afwezige
baas delegeert veel, ziet u als klankbord en verwacht dat u, waar
mogelijk, zelfstandig beslissingen neemt. U voelt zich thuis bin-
nen een sportieve en stijlvolle werkomgeving. Uw kennis van de
Nederlandse en Engelse taal is uitstekend; uw Duits is goed.
HAVO/VWO-niveau, adequate secretaresse-opleiding. Leeftijd
27-40 jaar. Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.

UITHOORN/DE KWAKEL
secretaresse

ter ondersteuning van de Japanse managing director en het sa-
lesteam van Europees Hoofdkantoor van worldwide opererende
Japanse organisatie, gespecialiseerd in de ontwikkeling en pro-
duktie van zaden (bloemen, groenten, vruchten). Een veelom-
vattende spilfunctie voor een secretaresse die gewend is zelf-
standig en op internationaal niveau te werken en initiatief te to-
nen. Deze kleine organistatie bevindt zich in een pioniersfase.
Van u wordt verwacht dat u op alle fronten aanpakt, uw verant-
woordelijkheden liggen zowel op het secretariële als op het ad-
ministratieve vlak. Nederlands is uw moedertaal, Engels beheerst
u uitstekend en Duits en/of Frans voldoende. Werkervaring bin-
nen een Japanse organisatie of belangstelling voor de Japanse
cultuur is een pre. HAVO/MEAO-niveau. Leeftijd 25-35 jaar.
Goede honorering.

REGIO AMERSFOORT
directiesecretaresse

ter ondersteuning van de financieel/economisch directeur en de
technisch directeur van de holding van internationaal opereren-
de organistatie in de voedingsmiddelenbranche. U vindt het een
uitdaging voor twee totaal verschillende managers te werken. U
correspondeert, beheert agenda's, behandelt post, zet filingsy-
stemen op en houdt deze up to date en draagt zorg voor een
goede logistiek van werkzaamheden. U weet „uw bazen' details
uit handen te nemen, bent hen waar mogelijk een stapje voor en
helpt de juiste prioriteit te stellen. U wilt betrokken worden bij de
ms en outs van de organisatie en durft ook om uitleg van zaken
te vragen! U bent een goede gastvrouw, heeft een flexibele in-
stelling en voelt zich thuis binnen een stijlvolle werkomgeving
waar collega's elkaar helpen en vervangen waar nodig. Neder-
lands en Engels beheerst u uitstekend; uw kennis van Duits is
goed. HAVO/VWO-niveau, secretaresse-opleiding. Leeftijd 23-
-28 jaar. Goede honorering.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande vacatures of an-
dere (directie)-secretaresse-vacatures die ons bureau behan-
delt, neemt u dan per omgaandetelefonisch contact met ons op
of stuurt u ons uw curriculum vitae:

BUREAU VOOR RECRUITMENT
VAN DEN BERG EN PARTNERS

De Lairessestraat 153,1075HKAmsterdam
Telef. 020-6758186, fax 020-6758521

Lid O.A.W.S.

Junior desk salesman
YAESU EUROPE B.V. is a rapidly expanding subsidiary of
YAESU MUSEN CO., LTD, Tokyo, Japan, manufacturer of radio
communications equipment for professional, marine and hobby
use. We are distributing Yaesu communication radios in Europe,
Africa and the Middle East from our office and warehouse at
Schiphol South. For our sales and distribution department we
are looking for a young

staff member,
(± 25years old)

interested in working in international trading

A working knowledge of written and spoken English and some
experience of general office work, using personal computers are,
required.

Any additional experience in one of the following fields will
constitute a preference:- Internationaltrading- Radio communication equipment
- Electronics
- Shipping
- C.B. radio

If your abilities meet with our requirements, please send a
writtenapplication withcv. to

YAESU EUROPE B.V.
Snipweg 3,1118AA SCHIPHOL
or send a fax to nr. 020-6480445

attn. Mr. KW. Ström or Mr. L Luyten
Ter versterking van onze afdeling Verkoop hebben wij een
vakature voor een

acquisiteur
De funktie bestaat o.a. uit:- het verrichten van acquisitie-aktiviteiten teneinde

projektaanvragen te verkrijgen- het onderhouden en uitbouwenvan kontakten met relaties- bijdrage leveren aan publicitaire aangelegenheden.

Gestelde eisen:
- MBO-nivo- aantoonbarekwaliteiten als acquisiteur- ervaring op het gebiedvan aluminium gevelbouwstrekt

tot aanbeveling.

Wij bieden u naast goede primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden een zeer interessante werkkring in een enthousiast en
sterk groeiendbedrijf.

Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae worden met
belangstelling tegemoet gezien. U kunt dezerichten aan:

Nyva Nijmegen
Postbus 95, 6500 AB Nijmegen, afd. Personeelszaken

Voor telefonische informatie omtrent deze vakature kunt u
kontakt opnemen met de heer P. Joosten, Personeelszaken,
telef. 080-772146 (privé 08850-15445).

ADMINISTRATIEKANTOOR ERSOL BEHEER BV
zoekt een ervaren

boekhoudkundigekracht
Minimaal PD. Voor twee dagen per week

Linnaeusparkweg 29a, 1098CN Adam. Telef. 020-6682369
Transport International Pool, beter bekend als TIP, is één van
Europa's grootste trailerverhuurbedrijven en vormt een onder-
deel van het Engelse TIP Europe PLC. TIP beschikt over 27
soorten trailers met een totaal aantal van 18000.
TlP's Amsterdam Service Centre is het middelpunt van alle
financiële, administratieve en operationele activiteiten voor
ongeveer 70 vestigingen in 9 Europese landen.
Wij zoeken voor onze Boekhoudafdeling een:

boekhouder (m/v)
De juiste persoon is in het bezit van het volgende:
* Minimaal PDB en MBA, liefst studerend SPD
* Goede kennis van de Engelsetaal
* Ervaring in alle aspectenvan het boekhouden en hun systemen
" Goede sociale vaardigheden, initiatief enzelfstandigheid
" Een probleemoplosser

Hoofdtaken en verantwoordelijkhedenzijn:
" Cash- en Lease administration
" Cash Flow forecast
* Rapportage aan management
* Leiding geven aan 4 medewerkers
Heeft u interesse, schrijf dan voor 8 november 1991 in het Engels
een brief metc.v. naar:

Transport International Pool B.V.
Amsteldijkl66

1079LH Amsterdam
t.a.v. dhr. H.W.L Kloprogge

Telefoonnummer 020-6461411

Avtic Nederland
Importeur Brilmonturen

zoekt
vertegenwoordiger m/v

ZW. deel NEDERLAND
t/m 35 jaar

Sollicitaties terichten aan:
Activ Nederland

t.a.v. dhr. J.C.M. v. Eldik
Postbus 103

3417ZJMONTFOORT

BIRTCHER EUROPE B.V. i.o. is een handelsfirma in medische
apparatuur en een dochtermaatschappij van Birtcher Medical
Systems, een zeer groot vooraanstaand bedrijf in de USA.

In opdracht van de Nederlandse directie van het zojuist
opgestarte „dealer support" kantoor van Birtcher Europe b.v. te
Huizen zijn wij op zoek naar kandidaten voor de positie van

directie-secretaresse
In deze zeer zelfstandige functie (waarbij u in de beginperiode
vaak alleen zultzijn) zullen uwtaken bestaan uit 0.a.:
'het verzorgen van de correspondentie in het Engels, Duits en
Frans, waarbij kennis van de Spaansetaal een pre is

"het „fMen" vanrapporten uit diverse landen
'het uitwerken van Engelse bezoekrapporten en commerciële
acties

'het ontvangenvan (met name) buitenlandse bezoekers
"alle verdere voorkomende werkzaamheden, die in het kader van
deze „opstartfunctie" te verwachten zijn

Wij gaan ervan uit dat u enige jaren ervaring heeft opgedaan in
een vergelijkbare functie in (bij voorkeur) een handelsfirma,
waarbij uiteraard het omgaan met tekstverwerkende apparatuur
behoort.
U heeft minimaal HAVO-opleiding en bent in de leeftijd van ca.
30 tot 40 jaar, waarbij uw prettige, representieve persoonlijkheid,
opgewekt karakter en flexibele instelling borg staan voor een
juiste invulling van deze nieuwe, uitdagende functie.
Startdatum 1 januari 1991.

Mocht u belangstelling hebben voor de hierboven genoemde
positie dan verzoeken wij u uw sollicitatiebrief met cv. er
recente pasfoto te zenden aan mevrouw Yvonne de Vries var
ons bureau.

Kan Gottmer BV
Adviesbureau voor personeelsvoorziening

Dorpsstraat Ba, 1261 JBBlaricum, telef. 02152-11727

06-Software
Centre Europe

06-Software, marktleider in verkoop van standaard PC software,
brengt een uitgebreide catalogus met het meest complete
software-overzicht van Nederland. Ook personal computers,
printers, netwerken, opleidingen, adviezen en diensten behoren
tot het assortiment. Ons bedrijf voert o.a. de gerenommeerde
merken IBM, Compaq, Hewlett Packard, WordPerfect, Lotus,
AshtonTate en Microsoft.
Ter versterking van ons jonge team zoeken wij op korte termijn:

4commerciële
verkoopmedewerk(st)ers

IN DE LEEFTIJD VAN 20-30 JAARVOOR ONZE:
1) Key accounts, waaronder multinationals en

overheidsinstellingen, HBO/HEAO-niveau
2) Telefonische catalogusverkoop op binnenkomende

gesprekken,MTS/MEAO-niveau
3) Showroom, MDS/MEAO-niveau
4) Software support, ruime ervaring op helpdesk

in alle bekende software pakketten

Wij verwachten dat jeaan de volgende eigenschappen voldoet:- je houdt veel van verkopen en hebt op verkoopgebiedal
ervaring- praktische en zakelijke instelling

- doorzettingsvermogen- duidelijke interesse in automatisering

Wij bieden jevan onze kant:
- afwisselende baan in dynamisch bedrijf
- aantrekkelijke salariëring- een goedetraining op produkt-technisch en verkoopgebied

Bel, schrijf of kom langs:
06-SOFTWARE CENTRE EUROPE

t.a.v. Lies Plotske
Alpen Rondweg 102

1186EA AMSTELVEEN
Telefoon 020-6434321

M3Makelaars vraagt
voorhetkantoor in Amsterdam
een part-time medewerk(st)er

voor enkele uren in de week
M3is7 dagenper week open

Bel voor meer informatie naar ons
hoofdkantoor in Utrecht

telefoon 030-311311
Geen vakantieplannen deze winter?

Veel bedrijvenkampen tijdens de wintermaanden met een
bezettingsprobleem bij detelefooncentrale c.g. receptie

Daarom is TELEPROFS op zoek naar ervaren, m/v:

receptionisten/
telefonisten

in Amsterdam en omgeving. Wij hebben zowel part-time
als full-time banen

TELEPROFS is een gezamenlijke ondernemingvan Vedior
Uitzendbureaux en PTT-Telecom

Heeft u interesse? Neem dan snel telefonisch contact op
metEllen Speijer of Edith de Bruin van TELEPROFS
Herengracht 455, Amsterdam, telef. 020 - 6244481

WHO'S WHO INTL (Brussels)
is looking for a

Co-publisher in the Netherlands
forthe '92TOP MANAGEMENT EUROPE ISSUE

Substantial turnover for company with sales capacity
If interested to collaborateto an European Publishing Group

Fax to 09-32.2.6462017
Vanderlanden

Merchandising B.V.
is een toonaangevend buro voor het uitvoeren van sales,
merchandising en promoties. Het buro werkt in opdracht van
merkartikelenfabrikanten en zorgt er met ca. 2000 professionele
free-lance dames voor, dat de toevertrouwde activiteiten meer
dan uitstekend worden uitgevoerd t.b.v. de divisie sales _
merchandising (vertegenwoordig(st)ers en merchandisers) en
de divisie promotions (overige activiteiten).

Wegens uitbreiding van onze divisie Sales & Merchandising
zoeken wij opkorte termijn:

2supervisors (m/v)
(25-35 jaar)

één voor het rayon

West-Nederland
(woonachtig in de omgeving van Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht)
en één voor het rayon

Zuid-Nederland
(woonachtig in de omgeving van Tilburg, 's-Hertogenbosch,
Eindhoven)

die dezesnelgroeiende divisie mee helpen opbouwen.

Wij vragen voor dezefunctie:- HEAO (CE) of een vergelijkbare commercieel gerichte
opleiding (practisch of theoretisch) bij voorkeur
in dezakelijke dienstverlening

- leidinggevendecapaciteiten
- organisatie- en improvisatievermogen
- flexibele instelling
- geen bezwaar tegen onregelmatigewerktijden
- in bezit van autoen telefoon
Wij bieden hiervoor:
- een zeerzelfstandige en afwisselende functie

waarin u zich volledig kunt ontplooien
- u draagtzorg voor de opleidingvan onze freelance dames
- u begeleidten controleert deze dames in het uitoefenen

van hun taak.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen aan:
VANDERLANDEN MERCHANDISING B.V.

t.a.v. mevr. Chr. C. Allaert, afd. PZ.
Kenaustraat 1-3, 2011 MV Haarlem

Top-produkten
Voor unieke gepatenteerde produkten zoekt

een internationale handelsonderneming
free-lance verkopers, agenten, alsmede distributeurs

voor alle landen van Europa
TELEF. 03465-75859, FAX 74967

Uitdaging!

Advance Technology
&

Paperback Direct
zijn dochterondernemingen van een snel groeiende organisatie
die inmiddels een begrip is geworden binnen de
computerbranche.

Advance Technology staat bekend om zijn complete en
uitgekiende serie draagbare computers (Laptops en
Notebooks).

Paperback Direct is bekend om zijn innovatieve
automatiseringsprodukten zoals The Complete PC (faxkaarten,
scanners) enfransview (computerprojectiesystemen).

Binnen ons verkoopteam van jonge, enthousiaste mensen
zoeken wij (m/v)

sales
representatives

die binnen dit team verantwoordelijk zijn voor de verkoop van
onze produkten.

Zij beschikken over een goed commercieel inzicht en enige
ervaring in de automatisering. Tevens hebben zij minimaal een
HAVO-opleiding, wonen op bereisbare afstand van Heemstede
en zijn in het bezit van rijbewijs B/E.

Wil jij deze uitdaging aannemen? Dan bieden wij je naast een
energieke baan en plezierige werksfeer een prima salaris,
provisie en uitstekende secundaire voorwaarden. Doorgroeien
en een bedrijfsauto behoren totde mogelijkheden.

Schrijf een uitdagende sollicitatiebrief, voorzien van een
curriculum vitae naar ons hoofdkantoor:

Advance & Paperback
t.a.v. de heer B. Witjas

Frederikspark 1
2012 DA Haarlem
HOOFDKANTOOR MAKRO

ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

Bij de inkoopafdeling Food bestaat een part-time vacature voor
een

assistent inkoper (m/v)
voor 20 uur per week, opleiding op MBO-niveau (commerciële
richting).

Als assistent inkoper bent u de „thuisbasis" voor de inkoper en
verricht u een flink stuk administratie, die deels geautomatiseerd
is. U onderhoudt intensief telefonische contacten met Makro-
vestigingen en leveranciers. Afhankelijk van uw capaciteiten
kunt u naverloop van tijd assisteren bij inkoopactiviteiten.

Voor dezefunctie is het essentieel, dat u uitstekende contactuele
vaardigheden hebt en dat u snel en accuraat met cijfers kunt
werken, ook onder druk. U moet bovendien in commercieel op-
zicht gretig en nieuwsgierig zijn. Daarnaast is het erg belangrijk,
dat u initiatieven durft te nemen en zelfstandig maar ook in
teamverband kunt werken. Indien u over ervaring in een
soortgelijkefunctie beschikt, is dat een pre.

Uw sollicitatie, voorzien van CV, kunt u richten aan Makro
zelfbedieningsgroothandel cv, Centrale Personeelsdienst, t.a.v.
mevrouw R. Nijhout, Spaklerweg 53, 1099 BB Amsterdam. Ook
kunt u telefonisch een sollicitatieformulier aanvragen. Telefoon
020-5689528.

Opeen klein kantoor met internationaal karakter
gevestigd in gebouwRivierstaete

is wegens uitbreidingvan dewerkzaamheden
een functie beschikbaar voor een

'administratief medewerker m/v*
Leeftijd 19-23 jaar

Opleiding MAVO/LEAO of gelijkwaardig.
Taakomschrijving:
' receptie werkzaamheden
* behandelingpost en correspondentie
" archivering
* eenvoudigeadministratieve werkzaamheden

Een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal is gewenst
evenals het werken in een geautomatiseerde omgeving.

Uw sollicitatie met cv. kunt u zenden aan:
TETRA PAK DATA SERVICE B.V.

Postbus 7000
1007 MAAmsterdam

U MOET ONS VOORAL NIET BELLEN
als u geen goedetelefonischeverkoper bent
U geen vakgerichte opleiding wilt om een goede verkoper te
worden
U geen geld wiltverdienen
U niet bereid bent voor goed geld hardte werken
Mocht u voldoen aan bovengenoemde voorwaarden
belt u tijdens kantooruren niet met
09-49.211.133893.
Action Marketingbureau zoekt op korte termijn een

ervaren WP s.otypiste m/v
(part-time)

Stuur je sollicitatiebrief plus korte cv. naar Cato Johnson, Ottho
Heldringstraat 27,1066XTAmsterdam, t.a.v. JoséTiemessen.

Calvin Klein
Jeans

Underwear for men & women
zoekt met ingangvan het verkoopseizoen winter 1992:

la belmanagers
(m/v, ± 25jaar, met ervaring in de branches)

1. expert in het verkopen van designer jeans
Z expert in het verkopenvan onderkleding & lingerie

Stuur jesollicitatievoorzien van cv. en pasfoto naar:
INTERNATIONAL FASHION PRODÜCTS B.V.

tav. DE DIRECTIE
HETTENHEUVELWEGI2

1101 BN AMSTERDAM ZUID-OOST
Calvin Klein, Kenzo, Henri Lloyd, Seventy, Harry & Moore. Gipsy

Topverkoper m/v
voor verkoop van computer fax/telexsystemen. Basis-salaris en
hoge provisie bij behalen van target, goede doorgroeimogelijk-
heden. Ervaring vereist, MBO-nivo, leeftijd ± 30 jaar, in bezit
van auto, rayon Randstad.
Brieven met c.v. en pasfoto aan Texcom Systems, postbus
71015,1008 BA Adam, t.a.v. Mw. P. Dekker.

Euro Polymers B.V.
Jongeonderneming in de chemische branche zoekt

secretaresse/assistente
Wij vragen:- Goede beheersing van Nederlands en Engels- Commercieel gevoel- Woonachtig in Amsterdam of omgeving- Leeftijd 18-24jaar- Zelfstandig kunnend werken

Wij bieden:
- Basissalaris met vele extra's- Doorgroeimogelijkheid naar een commerciële funktie
Schrijf een beknopte CV., met pasfoto aan afd.
Personeelszaken, Sloterkade 133,1058HM Amsterdam.

Groothandel in het

Confectie Centrum
zoekt metspoed een vlotte showroom-verkoopster

Leeftijd ongeveer 20 jaar.Woonachtig Adam
Uitsluitend SCHRIFTELIJKEreacties met recente pasfoto aan:

Sarlini B.V.
Kon. Wilhelminaplein 29,1062HJ AMSTERDAM

Passport en Mare Aur&*
zijn bij de modevakhandel góéd ingevoerde damescollecti\;

Hiervoor zoekt Allon Mode B.V. tijdens het verkoopseizoen!
ERVAREN SHOWROOMVERKOOPSTER

Uwreacties: ALLON MODE 8.V., C.C. 3.04.09 M
Kon. Wilhelminaplein 29,1062 HJ Adam, telef. 020-61703

Onze opdrachtgever is één van de academische ziekenW
gevestigd in Amsterdam, dat zowel nationaal als internatrf
hoog staat aangeschreven. Ter ondersteuning van de H(m
raar Neurologie én de Hoogleraar KNO, zoeken wij twee anjj
siaste

medisch
secretaressen 1

1 NEUROLOGIE:
U assisteert de Hoogleraar bij de coördinatie van (patiëntgfljt
den) wetenschappelijk onderzoek en in mindere mate m*

1voorbereiding van colleges e.d. Naast de algemene secrefl
1werkzaamheden verzorgt u publicaties en manuscripten «L
name de Engelse taal en onderhoudt u veelvuldige telefoomJ
contacten met stichtingen, fondsen, andere klinieken betljH
bij onderzoeken, en redacties van vakbladen (internationaaH

In deze functie assisteert u de Hoogleraar bij zijn diverse <C"1zaamheden op het gebied van patiëntenzorg, wetenscha«|
onderzoek en onderwijs. U bent toegankelijk voor alle staflK
denkt mee en vooruit, houdt totaal overzicht. De corresponC
tic wordt deels zelfstandig, deelsvan concept gevoerd in der
derlandse en Engelse taal.

In beide functies bent u verantwoordelijk voor de voorberJjK
en organisatie van interne bijeenkomsten en bewaking v-<f

1follow-up.
Vereisten: open persoonlijkheid, organisatorische capacitel
goede redactionele vaardigheden en een uitstekende kenniJfc

1 de Nederlandse en Engelse taal. Gevoel voor humor wordf
prijs gesteld.

!Opleiding: VWO-niveau, aangevuld met een (medisch) secjV
resse-opleiding en minimaal drie tot vijf jaar werkervaring, jl
nis van de medische terminologie is een absolute voorwaC
Leeftijd: 26-35 jaar.

Ziet u in één van bovenstaandefuncties een uitdaging, stuuff
per omgaande uw reactie, te zamen met uw curriculum "f
vergezeld van eenrecente pasfoto naar onderstaand adres:

La Grouw Recruitmera
World Trade Center, Strawinskylaan 601
1077XX Amsterdam. Telef. 020-6761666 jfr

Internationaal opererende handelmaatschappij in computer
randapparatuur vraagt

telefoniste/ l
receptioniste

Ook voor lichtekantoorwerkzaamheden
Minimaal middelbare schoolopleiding en redelijke kennis Ef»
en Duits isvereist. Kunnen werken op PC strekt totaanbevef

Leeftijd ± 20-25 jaar

Schriftelijke sollicitaties aan
Ectron Handelmaatschappij BV

Haarlemmerstraatweg 129,1165MX Halfweg i
L&F SERVICES B.V. is een dienstverlenend bedrijf in[
automatiseringsbranche. Wij zoeken op korte termijn een

inkoop-assistent m/v
Deze medewerker is verantwoordelijk voor de administratj
inkoopafhandeling en het bewaken van levertijden. NaastJopleiding op HAVO/MEAO-nivo verwachten wij van de kW
daat dat hij/zij stressbestendig is en over zeer goede comrnjj
catieve vaardigheden beschikt. Kandidaten met relevante (f.
ring binnen de automatisering genieten de voorkeur. Geïnt**
seerden kunnen een schriftelijke sollicitatie richten aan:

L&F Services BV., Spaklerweg 14,1096BA Amsterdam
T.a.v. de heer F.G. van Tol i

I Our cliënt is the Dutch subsidiary of an internationally operal!,
Japanese banking and stockbroking business with offices
over the world. lts mam activities are short and medium term' n
rocurrency loans, foreign exchange and money market, brok^-
ge of Japanese securities and trading international securf' 'The Dutch office is established in 1973 and located in the n
sterdam World Trade Center. The total number of persoiT
amounts to approx. 45. On beharf of our prmcipal we are har
|ling the recruitment of a i,.

supervisor ui'
accounting section 1

His/her responsibilities include among other things:
' supervision over the accounting section, which consists of

3persons
' production of monthlyfinancial statements .
* preparation of annualreport 91
" reporting tothe Dutch Central Bank .
' reconciliation of current accounts '" controlling tax matters n
" supplyingmanagement information
" maintaining internal and external contacts St
For the fulfilment of this varied function we are looking 'candidates (m/f), who meet the following requirements: r\,

" age between 27and 32 I
" education preferably HEAO (BE or BV) or SPD 1 and Z plus l

possibly NIBE-certificates
* several years of accounting experience with an international

banking and/or stockbroking business
* experience with the Dutch Central Bank reporting

requirements
" used to working with IBM AS/400 equipment
" solid knowledge of Lotus 1-2-3
" good command of English andDutch
" excellent communication skills

The salary for this function is in accordance with the importa1* *of the job, while the secundary conditions of employé £|
include among other things a non-contributory pension, a gP
rous studyfree contribution and a thirteenth month payment. !
If you are interested in this position andyou recognize yoursell
the profile as outlined above, we invite you to send your lette
application with curriculum vitae in English, quoting Ref 91'
on the envelope and letter.
Naturally, your application will be treated in the strirf''
confidence. I

Personeelskeuzebureau
H.W. Frijling ..

PALLIETERSTRAAT 39,1183 LB AMSTELVEEN
TELEPHONE 020 - 647 47 50

D-reizen
IS EEN KETEN VAN 44REISBUROS

Het is een actief en snelgroeiendbedrijf, waar 250 medewerk^
zorgen voor vakanties van ruim 160.000Nederlanders
Grote waarde wordt gehechtaan een klantvriendelijke

en vakkundige benadering
Voor ons filiaal in Amsterdam

zoekt D-reizen een

receptioniste v/m i
DE FUNCTIE: JJe belangrijkste taak is het ontvangen van cliënten. Daarna» fj

neem je de telefoon aan, verricht je administratieve werkzaaku
heden en ben je verantwoordelijk voor de filiaalverzorging. *
nadruk ligt op een goede service cliënt. Affiniteit met dereis**
reld is noodzakelijk evenals een HAVO-diploma of gelijkwaarcW
Je bent representatief en beschikt over een goed organist'
vermogen. Je ontvangt leiding van dereisburomanager.
Leeftijd ca. 20 jaar

D-REIZEN BIEDT JOU:
* een uitdagendefunctie in een succesvol bedrijf
* een prettige werksfeer in hecht teamverband
' een salaris in overeenstemming met de gebodenfunctie
" interne opleidingeno.a. op het gebied van verkooptraining
" 24 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag
* studiereizen en dagenregeling.

INTERESSE?
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae

en pasfoto naar D-reizen, t.a.v. mw. S. Dumernit j

Postbus 503, 2130 AM Hoofddorp, o.y.y. vacaturenummer 91J,
Winkelpersoneel gevraagd

Grote AGF-delicatessenzaak
bij station H'stede/A'hout
vraagt per 1-1-92 een jonge,
allround AGF-vakman en per
direct jonge,vlotte VERKOOP-
STERS met ervaring, goed sa-
laris, prettige werksfeer, zater-
dags vrij. Telef. 023-242019, nè
19.00 uur 02502-47592 vragen
naar dhr.Koelemii.

Gevr. WINKELMEISJE voor <Jzaterdag in kaaswinkel 't Ge|r
020-6966263. >
United Uitzendburo zoefVERKOPER m/v, van mcd'
sche instrumenten. De voö1

keur gaat uit naar een vrou'
tussen de 35 en 45 jr. Bel vöj
meer informatie met Unrte*
Uitzendburo, Van Woustra*
201, Adam, 020-6648486.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Onze opdrachtgever is verantwoordelijk voor de marketing en
sales van gerenommeerdetabaksprodukten wereldwijd met uit-
zondering van Benelux en Duitsland. De ondernemingkenmerkt
zich door een platte organisatiestructuur en een actieve, interna-
tionale en informele werksfeer. Voor het nieuw te openen kan-
toor (25 medewerkers) zoeken wij ter ondersteuning van de Al-
gemeen Directeur een representatieve

directiesecretaresse
office manager

U bent de spil van het kantoor. Fungeert daadwerkelijk als rech-
terhand van uw baas. Er wordt voortdurend een beroep gedaan
op uw creativiteit, doorzettingsvermogegn en commercieel ge-
voel. U correspondeert moeiteloos in de Nederlandse en Engelse
taal (relatief weinig) en onderhoudt veelvuldige internationale
contacten. U notuleert de managementteam vergaderingen en
bewaakt de follow-up. Tevens bent u verantwoordelijk voor het
reserveren en organiseren van reizen ten behoeve van het gehele
kantoor (kostenbewaking) en vervult u een aantal administratie-
ve taken met betrekking tot het office management (inkoop
e.d). Gezien de grote werkdruk bent u gewend in hoog tempo te
werken. Een flexibele instelling en een goed gevoel voor humor
zijn u eigen. U heeft natuurlijk overwicht en sterke organisatori-
sche capaciteiten.

Vereisten: uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engel-
se taal in woord en geschrift, overige talenkennis een pre. Mini-
maaf 5 jaar ervaring binnen een internationale omgeving. Leeftijd
ca. 30 jaar.

Ziet u in bovenstaande functie een uitdaging, stuur dan per om-
gaande uwreactie, te zamen met uw curriculum vitae, vergezeld
van eenrecente pasfoto naar onderstaand adres:

La Grouw Recruitment
WorldTrade Center, Strawinskylaan 601
1077XX Amsterdam. Telef. 020-6761666

Junior
Hypotheekadviseur

Vissers Finance Groep is een dynamische adviesgroep op het
gebiedvan hypotheken, pensioenen en verzekeringen.
Op korte termijn is er plaats voor een aankomend
hypotheekadviseur

Onze Groep biedt deze Junior goede toekomstmogelijkheden
binnen het bedrijf en een plezierige werksfeer.
Wijvragen wel van onze nieuwe adviseur:- minimale leeftijd 23 jaar

middelbare opleiding- representatief
goedebeheersing Nederlandse taal- doorzettingsvermogen

- zeer positieve inzet
- goed humeur

Mocht je interesse hebben, schrijf dan even een brief met
pasfoto naar: VISSERS FINANCE GROEP, Jan Luykenstraat 23,
1071 CX Amsterdam, t.a.v. de heer P.E.J.M. Vissers.

....Douane-specialist die méér wil
dan alleen aangeven....

Eén van onze relaties is een groot internationaal koeriersbedrijf
dat snelheid en service hoog in het vaandel heeft staan. Voor
klanten met bijzondere wensen op het gebied van internationale
spoedzendingen staat een speciale afdeling klaar. Deze nabij
Schiphol gevestigde unit organiseert voor elk bijzonder
vervoersprobleem een oplossing op maat. De bijbehorende
douaneformaliteiten moeten worden verzorgd dooreen

declara nt
PROFIEL VAN DE KANDIDAAT:
Onze gedachten gaan uit naar een punctuele declarant (m/v)
die "m een nieuwe werkkring zijn kennis breder wil ontplooien. En
dietiet leuk vindt om ook met andere dingen dan alleen zijn vak
bezig te zijn: administratie, telefoon, ophalen en afleveren van
zendingen etc.
U bent bij voorkeur in het bezit van het EVO- of gelijkwaardig
declarantendiploma, alsmede rijbewijs B. Bovendien hebt u
recente werkervaring als declarant of assistent-declarant.
HET WERK:
Binnen een kerngezonde en snel groeiende organisatie krijgt u te
maken met een groot aantal goederensoorten en aangifte-
procedures. U werkt binnen een klein team als zelfstandig
declarant onder supervisie van de unit-manager.
U bent verantwoordelijk voor de afhandeling van alle douane-
formaliteiten, zowel ten invoer als ten uitvoer. Bovendien
verzorgt u op uiterst nauwkeurige en ordelijke wijze de
bijbehorende administratie.
Daarnaast onderhoudt u zowel telefonisch als schriftelijk contact
metklanten en luchtvaartmaatschappijen.

DE ARBEIDSVOORWAARDEN:
* prima begeleiding binnen een professioneel werkende

organisatie
' mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleidingen
' werktijden in dagdienst (ma.-vr.)
' salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
" goedesecundaire arbeidsvoorwaarden, zoals

reiskostenvergoeding, studiekostenregeling en
pensioenvoorziening

UWTOEKOMST:
Ook né 1992kunt u bij onze relatie uw werk als declarant blijven
verrichten en uw vakkennis verder verbreden en verdiepen. De
groei in met name de zendingen met een herkomst of
bestemming buiten de EEG zorgt er voor dat uw werk totver na
de eeuwwisseling gegarandeerdis.
GEEF AAN DAT U MEER WILT!
Wilt u méér dan alleen aangiftes verwerken?
Stuurt u dan uw sollicitatiebrief met cv. naar CUBE Consultancy
BV. (Adviesbureau voor Werving en Selectie), Postbus 3079,
2130 KB te Hoofddorp, t.a.v. de heer drs. K. Uff. Voor nadere
informatie kunt u hem bellen tijdens kantooruren op telefoon-
nummer 02503-25656.

I Tozai Travel
't Japans Cultureel Centrum

Zoekt per 10 november een full-time

enthousiaste medewerk(st) er

Iivan de werktijd aan de balie reizen verzorgen Japan, China,
jnsSiberië Express.
Serveren via Galileo computersysteem, reizen aanvragen,
."kundige voorlichting over betr. landen,
sbescheiden verzorgen, kortom geheel zelfstandig de reizen
3 van de werktijd: organisatie en admin. van cursussen
panse taalen andere Japanseculturele cursussen etc.

promotie maken aangaande cursussen bij Japanse en
Nederlandse bedrijven

VEREISTEN:
- VWO opleiding, goed kunnen omgaan metWorldperfect- kennis van Japan, China, de Japanse taal en reisbureau erva-
ring is een pre- uiterst precies en efficiënt kunnen werken- woonachtig in of nabijAmsterdam- nietroken- vriendelijk iemand, die goede service geven hoog in het

vaandel heeft

Deze funktie is een kantoorbaan, (behalve bij de promotie-
bezoeken), waarbij ook om de week op zaterdag moet worden
gewerkt. 'Schriftelijke sollicitaties met uitgebreid cv. en recente pasfoto
yóór 6 november sturen aan de direktrice, Tozai Travel, N.Z.
Voorburgwal 175, 1012RK Amsterdam.

AVESTA NEDERLAND, BREDA, EINDHOVEN
HILVERSUM, WEERT

Gespecialiseerd in wetenschappelijke
verkoopmethodiek sinds 1966

start nieuwe cursus
Als u tussen 18en 40 jaar oud bent en in het bezit van auto en
telefoon, kunt u in aanmerking komen voor onze opleiding tot

vertegenwoordiger m/v
Waarbij u tijdens de opleiding al een inkomen ontvangt en, na
voltooide studie, in vaste dienst kunt komen. Ervaring is niet
vereist.
Uitsluitend schriftelijke reakties met genoten opleiding etc.
worden door ons vertrouwelijk behandeld.

AVESTA NEDERLAND BV., Postbus 107, 6000 AC WEERT
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NEDERLANDSE NOORDPOOLEXPEDITIE
HELPT MILIEUI Us en weder dienen-, de is hetzo ver: de

Nederlandse Noord-
i Pool Expeditie hoopt

volgend jaar de
Noordpool te berei-

-1 ken. Na tal van ex-
treem zware trainin-
gen inde Franse Al-

|pen en Arctisch Cana-
da moet in het voor-

jaarvan 1992 onze
rood-wit-blauw vlag

'n het ijs van de '90ste
Breedtegraad' wor-
>a den gestoken. Een

historische expeditie.
Waarover deze krant
uitvoerig zal berich-

ten,
"'storisch, niet alleen
ü,t oogpuntvan avon-
tuurlijke sportiviteit,
"^aarook in destrijd

tegen demondiale
milieuverontreini-

9'ng. Tijdens hun har-
stocht zullen de ex-
peditie-leden ijsmon-

nemen in het ka-
dervan een groots

°Pgezet wetenschap-
pelijk onderzoek naar

de vervuiling van de
Noordpool.

Zodoende staat ons
'and op het punt ge-

schiedenis te maken,
"aarbij kan ook de le-,
i6r van dezekrant een
beentje bijdragen, in

financieel opzicht.
Om zo, in navolging

Van Ed Nijpels, actiefdeelnemerte wordenaan één van de spec-
taculairste Neder-

'andse expedities aller
tijden...

BREDA, zaterdag
John Vineken had er speciaal zijn

parka voor aangetrokken, capuchon
op. Het gaf een ijselijk tintje aan een
bijzondere gebeurtenis onlangs. De
burgemeester van Breda en tevens
voorzitter van het Wereld Natuur
Fonds, Ed Nijpels, werd de eerste
mini-sponsor van de Nederlandse
Noordpool Expeditie. Uit handen van
de expeditieleider ontving Nijpels
een foto van deploeg met een badge,
zijnde het logo van de Nederlandse
expeditie die volgend jaar april voet
op deNoordpool moet gaan zetten.
Als het lukt, is dat een presta-
tie van wereldniveau. Want
afgezien van een nationaal
succes — voor het eerst staan
er Nederlanders op de Noord-
pool — is er ook sprake van
een heuse internationale pri-
meur: de expeditieleden zul-
len systematisch ijsmonsters
nemen om te ontdekken hoe
verontreinigd het poolgebied
is. Dat is nooit eerder ge-
beurd.
Ed Nijpels, die als voormalig
ministervan Milieu twee jaar
geleden de Zuidpool heeft be-
zocht, is dan ook vol lof over
de Nederlandse expeditie en
verleent daaraan gaarne zijn
medewerking. „Het wordt
niet een feestreisje van een
aantal sportievelingen dat als
eerste Nederlanders de geo-
grafische Noordpool wil be-
reiken, maar het heeft door
zijn hele opzet een serieuze
wetenschappelijke achter-
grond en dat is een uitsteken-
de zaak. Het Noordpoolgebied
is zeer kwetsbaar en van grote
invloed opons eigen milieu."
John Vineken, leider van de
Nederlandse expeditie en net
45 jaar geworden, weet daar
eerlijk gezegd al alles van.
Hij is inmiddelskind aan huis
in het barre, hoge noorden,
waar de zon zomers niet wil
ondergaan en 's winters niet
opkomt. Want alvorens de
sleehondetocht van start
kan gaan, begin maart vol-
gend jaar met ruim duizend
kilometer voor de boeg over
een bevroren Ijszee waar
kruiend ijs huizenhoge schot-
sen opduwt, zijn er tal van
trainingen geweest:
Te beginnen op de Mont
Blanc, november '88. Om de

door
Angelo
Vergeer

Lezers
kunnen
wereld-
primeur
steunen

kou te voelen. Maar van échte
vrieskou was pas sprake een
half jaar later, april '89, toen
er in Frobisher Bay, ArctischCanada, werd getraind. Netals op de Mont Blanc draaf-den er poolhonden mee, die
de zwaar beladen sledes moe-
ten trekken. Allesbehalve eenkoudkunstje.
Ski-doos, sneeuwscooters,
kwamen er aan te pas een
lente later, '90, tijdens de ge-
nerale repetitie: het bereiken
van de magnetische Noord-pool, zon zestienhonderd ki-
lometer onder de geografi-
sche Noordpool, de 'top van
de wereld. Extreme kou,
dichte mist en sneeuwstor-
men waren toen de ingrediën-
ten. Na terugkeer kwam vast
te staan dat de geografische
Noordpool haalbare kaart was
geworden. En dat de expedi-
tie erheen bovendienvan we-
tenschappelijke betekenis zal
zijn.
Terwijl Vineken door een ij-
zig maanlandschap gleed, was
zijn hoofd met elektroden be-
plakt. Aldus werden zijn her-
senactiviteiten geregistreerd.
Hoe wordt de slaap beïnvloed
in een wereld waar de zon
niet ondergaat? JohnVineken
als proefkonijn. Omdat dit
'slaap-waak-onderzoek' suc-
cesvol bleek uit te pakken,
sloot ook de wetenschap zich
bij hetpoolgezelschap aan.
Een gezelschap, ooit bijeen-
gebracht door John Vineken.
Als een volleerd bergbeklim-
mer, verliefd op conditioneel
extreem zware tochten,
vroeg hij zich af waarom nog
geen Nederlander de Noord-
pool had aangedurfd. Nu
weet hij het antwoord op die
vraag: het is de Moeder aller
Tochten, waarbij het uiterste
van mens en materiaal wordt
geëist; totaal iets anders dan
het beklimmen van een berg,
het bereiken van een top, hoe
moeilijkook.
Samen met Gerben Peters
(29), sportleraar, fysiothera-
peut en alpinist, stichtte hij
de Nederlandse Noordpool
Expeditie.
Toegegeven, ze waren niet de

eersten. Ruim honderd jaar
geleden was er al een Neder-
landse Noordpool Expeditie,
op initiatief van Buys Ballot,
toen de grote man van het
KNMI. Op initiatief eigenlijk
van de landen die destijds al
traditioneel met de Noord-
pool waren verbonden. Ne-
derland ook, want waren het
niet Barentsz en Van Heems-
kerck die als eersten een arc-
tische overwintering door-
maakten? Buys Ballot zag zijn
expeditieschip vastlopen in
het ijs, maar de wetenschap-
pelijke onderzoeken — naar
het weer, het poollicht en de
sterrenhemel— waren er niet
minder om. Sindsdien is de
naam van de Noordpool ver-
bondenmet dievan ons land.

■ Boven: Een hondesleeop het poolijs. Zo zal volgend voorjaar
deNederlandse Noordpool Expeditie detocht naar de '90ste
Breedtegraad' afleggen.

Foto: CEES INGWERSEN

■ Voorzitter van hetWereld
NatuurFonds, Ed Nijpels,
werd onlangs deeerste mini-
sponsor. Uit handen van John
Vineken (links) en Cees Ing-
wersen ontving hij een foto
metbadge.

Foto's: CHABOT

Vuilnisvat
En dat is maar goed ook,
gezien de milieuverontreini-
ging waaraan het hele pool-
gebied nu bloot staat. Zegt
dr. L. Hacquebord, directeur
van het Arctisch Centrum
van de Rijksuniversiteit van
Groningen. Van de Zuidpool
is dat bekend, van de Noord-
pool gek genoeg niet. „Alle
schijnwerpers zijn gericht op
Antarctica, maar in het Arc-
tisch gebied woekert de ver-
vuiling harder, tragisch ge-
noeg onopgemerkt. De
Noordpool is hard op weg om
het vuilnisvat van de wereld
teworden."
Allereerst is het gebied rijk
aan elders schaarse grondstof-
fen als nikkel, uranium en
titanium, en aan fossiele
brandstoffen als gas en olie.
Met als gevolg onder meer:
olieboortorens in Alaska,
steenkolenmijnen op Spits-
bergen en gasvelden in de
Barends Zee. Voorts monden
Amerikaanse en Siberische
rivieren uit in de Noordelijke
IJszee, en die blijken zwaar
vervuild te zijn. Vervolgens
bevinden zich binnen de
poolcirkel talrijke militaire
bases, waaronder de grootste
marinebasis ter wereld, die
van Severomorsk. Allemaal
geen echte vrienden van de
natuur. Tel daarbij optenslot-
te deongelukken met olietan-
kers, dievan deExxon Valdez
(in '89, 300.000 zeevogels von-
den een gruwelijke dood) als
absolute dieptepunt, en de
toekomst van de Noordpool is
getekend.
Bij de Zuidpool ligt dat an-
ders. De kern is immers land;
daar is aanspraak op gemaakt
door landen die er nu ook
verantwoordelijk voor zijn.
Bij de Noordpool gaat het om
water, en daar kan geen aan-
spraak op gemaakt worden.
Niettemin is op voorspraak
van Gorbatsjov een aantal
landen om de tafel gaan zit-
ten, het International Arctic
Science Committee, dat moet

beslissen over de toekomst
van het Noordpoolgebied.
Ook ons land is toegelaten tot
die exclusieve club. „Met die
restrictie dat na verloop van
tijd bekeken wordt of de le-
den wel genoeg onderzoek
hebben verricht," zegt Hac-
quebord. „Een Nederlandse
Noordpool Expeditie is in dat
opzicht een geschenk uit de
hemel; uiterst waardevol."
Om die reden werd Hacque-
bord lid van het Comité van
Aanbeveling van deStichting,
zeker nu duidelijk is gewor-
den dat afgezien van een men-
selijke prestatie ook een we-
tenschappelijke prestatie zal
worden geleverd. De expedi-
tie-leden zullen om de dertig
kilometer ijsmonstersnemen,
die onderzocht gaan worden
op isotopen, zware metalen,
stikstof- en zwavelverbindin-
gen.
En even belangrijk, zegt hij,
is de attentie-waarde die vanzon expeditie uitgaat voor
het thuisfront: het Neder-
landse publiek. Nederland
kan nu uitvoerig kennis ma-
ken met de Noordpool, de
enige plek ter wereld waar de
menselijk cultuur niet boven
Gods natuur kan regeren. De
enige plek ter wereld waar
we geen grip op kunnen krij-
gen. De afgelopen honderd
jaar wist slechts een handje-
vol expedities de '90ste
Breedtegraad' te bereiken.
„We kunnen het blijkbaar
alleenmaarvervuilen..."
Ed Nijpels zei het zo: „We
denken dat het Noordpoolge-
bied de Ver-van-van-mijn-
bed-show is, maar mooi niet.
Kijk maar naar buiten. Het
Nederlandse weer vindt vaak
zijn oorsprong op de Noord-
pool en als de lucht daar ver-

vuild raakt, komt die bui
vroeg of laat ook bij ons over-
drijven."

Sponsors
De Nederlandse Noordpool
Expeditie staat voor Nationaal
Belang, wat niet wil zeggen
dat de voorbereidingen van
een leien dakje gaan. Wegens
een tekort aan geld moesten
deplannen al een jaarworden
uitgesteld; de bedoeling was
dit voorjaar de Noordpool te
halen. Hoewel deeerste spon-
sors al binnenzijn, waaronder
Canadian Airlines Internatio-
nal en Lowe-kleding, is het
wachten op de rest. „Voor
grotebedrijven is het prachti-
gereclame om twee maanden
lang, de duur van de expedi-
tie, in de publiciteit te staan.
En om ooknog mee te werken
aan de verbetering van het
milieu," meent Herman Plug-
ge,voorzittervan de Stichting
Nederlandse Noordpool Ex-
peditie en leider van de Ne-
derlandse Mount Everest Ex-
peditie in 1984.

Plugge maakt een rekensom-
metje: circa zeseneenhalve
ton is nodig om drie man op
de pool te brengen. Aldus te

verantwoorden:
Door ijselijke omstandighe-
den (twintig graden onder nul
heet daar 'tropisch') en wissel-
vallig weer wordt wekenlang
het uiterste van mens, slede-
hond en materieel gevergd.
Alleen hetbeste van hetbeste
is goed genoeg. Dat is één deel
van het budget. De rest gaat
op aan bevoorradingsvluch-
ten en satelliet-navigatie.
Plugge en Cees Ingwersen, di-
recteur van Arctic Explorer
Services in Amsterdam, advi-
seur van de Stichting, en de-
gene die straks hetbasiskamp
zal bemannen, zijn momen-
teel drukdoende om geld en
middelenbijeen te krijgen.
Naast bedrijven kunnen ook
de lezers van deze krant fi-
nancieel hun steentje bijdra-
gen. Voor honderd gulden
wordt men, in navolging van
Ed Nijpels, mini-sponsor.
Men ontvangt dan een badge;
krijgt een kaart thuis ge-
stuurd van 's werelds noorde-
lijkste postkantoor, met har-
telijke groeten van de expedi-
tie-leden; men ontvang na af-
loop eenfoto-boek, met onder
meer de naamsvermelding
van alle mini-sponsors; en
wordt bovendien uitgenodigd
voor de welkomstreceptie.
Door hetopsturen van de bon
op deze pagina en het over-
maken van /100,- op giro-
nummer 56 98 58 helpt men
mee ons land geschiedenis te
laten schrijven. Voorjaar
1992: de Nederlandse vlag
wappert op de Noordpool!

Naast
sportieve
prestatie
ook
onderzoek
naar
vervuiling
op
Arctica

■ Eenpool-
haas snuffelt
in een berg af-
val naar iets
eetbaars. Ook
op deNoord-
pool heeft de
milieuvervui-
ling toegesla-
gen.

EIGEN FOTO

Met succes geslaagd: examengeld terug
Het komt regelmatig voor

datburgers dieeenklacht
hebben ingediend bij de Na-
tionale Ombudsman hun pro-
test tijdens hetonderzoek in-
trekken. Dit gebeurt meestal
omdat de betrokken minister
een gemaakte fout erkenten
deklagende burger opeen of
anderewijze tegemoetkomt.
Ook hetprobleem van de
heerR. uitDongen is op deze
manieropgelost.

R. heeftzich ingeschreven
voor de staatsexamens 'Nij-
verheidsakte handenarbeid
en tekenen' en 'pedagogisch
getuigschrift. De examen-
commissie heeft hemvoor
twee van de drie examenon-
derdelen vrijstelling gegeven
omdathij al eerderhet diplo-
ma 'Voortgezette studie hand-
vaardigheid' heeft behaald.
Totverbazing van de heerR.

moet hij wél het volledige
examengeldbetalen.

Op 12 juli 1990 schrijft hij
deministervan Onderwijs en
Wetenschappen een brief
waarin hij daartegenbezwaar
maakt.R. meent dat hij twee-
maalhetzelfde examengeld
betaalt. Verder verwijst de
man in zijn brief naar soortge-
lijke situatiesbij andereon-
derwijsinstellingen waarin
wélvrijstelling van examen-
geld is verleend. De minister
wijst hetbezwaar 30 mei 1991
af.

De heerR. is het daarmee
nieteens en stapt naar de
NationaleOmbudsman. Deze
neemt deklacht in behande-
lingen vraagt deminister
commentaar. De bewindsman
schrijft 24 september 1991 dat
de staatsexamencommissie

'Nijverheidsakte handenar-
beiden tekenen' bij hetverle
nen van vrijstellingvan exa-
menonderdelenen examen-
gelden andereregels heeft
dan deproduktgroep Exa-
mendiensten van de Informa-
tiseringsbank. De examen-
commissievordert altijd het
volledige examengeld, terwijl
deproduktgroep géénbijdra-
ge vraagt voor deexamenon-

derdelen waarvoor vrijstel-
ling is verleend.

De minister heeft over de
klacht overlegd met de exa-
mencommissie. De commis-
sie is nogmaar enkele jaren
belast met hetafnemen van
examens, waarna de produkt-
groepExamendiensten van
de Informatiseringsbank de
taak overneemt. De minister
heeft nahet overleg besloten
deregels van de produkt-
groep te volgen.R. kreeg dus
gelijk en de ministerbelooft
hem dathij debetaaldeexa-
mengelden zo spoedig moge-
lijk terugkrijgt.

R. vindt datzijn klacht op
bevredigende wijze is afge-
wikkeld en trekt zijnklacht
dan ook in. De Nationale Om-
budsmanziet in ditgeval geen
aanleiding om het onderzoek
af teronden met het uitbren-
gen van een rapport.

fi__^dag 2 november 1991
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Winkelpersoneel gevraagd

Komt
Mascarpone uit

Gorgonzola?
En wil je je ook in onze andere

49kaassoorten verdiepen?
Vind jehet leuk met
mensen om te gaan?

Leeftijd vanaf 16 jaar?
Dan kun jijwel aan deslag
op dekaasafdeling van AH
Rijnstraat 33 in Amsterdam
Het gaat om een full-time

baan. Bel 020-6714133
(dhr A. van Meulen). Of loop
gewoon even het filiaal binnen

Verkoper/ster
kaasafdeling

BEN JE GOED GENOEG
VOOR ONZE KLANTEN?

Albert
Heijn bv

Verkoopster gevr., fft. 16-19
jaar, voor KLEDINGWINKEL te
Adam. Telef. 020,-6206855.
Uitzendburo Free-Lance zoekt
met spoed full- en part-time
VERKOOPSTERS voor Schip-
hol-C. Zijn wisseldiensten voor
jou geen bezwaar, bel dan nu
020-6160121 en vraag naar
Stef of kom langs bij de
Overtoom 1.
The Sting Modes

zoekt enthousiast personeel
voor het filiaal in Amsterdam,
Ifd 18-22jr. Inl. 020-6209569
SCHOEN-DOME winkel met
geheel nieuwe formule in
A'dam-C zoekt met spoed en-
thousiaste, zelfstandige ver-
koopsters, vanaf 25 jaar. Brie-
ven: Postbus 116, 2050 AC
Overveen.
Groothandel in vlees en vlees-
waren P. van Poorten & Zn. in
Amsterdam z.m.s. leerling
SLAGER m/v en een produk-
tiemedewerker m/v. Inl 020-
-6866331. na 19u : 075-156856

Tic Rack
SPECIAALZAAK IN

DAMES- EN HERENACCESS.
zoekt voor haar filiaal

te Amsterdam
enthousiasteverkopers/sters

Inl. 020-6272978
Wij zoeken een

verkoper m/v
in jeans- en casualware, full-ti-
me, lft. tot 30 jr., metruime erv.
Schrijf met c.v. aan: TON TON
SPORTSWEAR BV., War-
mondstr. 197,1058XX Adam.
Albert Heijn, Westerstraat,
heeft plaats voor PART-Tl ME
medewerkers, bij de kassa-
groep. Bent u akkuraat, kunt u
goed met mensen omgaan?
Dan is dit wat u zoekt. Er zijn
diverse werktijden beschikbaar.
Wij bieden goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals
winstdeling, vakantierechten
en Ziekenfonds. Telef. 020-
-6236852 vr. naar mevr. Teeu-
wen of dhr. Van Lier.
Topslagerij Pepping vraagt
WINKELMEISJES, part-time,
b.v. na 14.00 u., v.a. 16 jr. tot
± 20 jr. Alb. Cuypstr. 81, 020-

-6790610. Bel of kom langs voor
goedbetaald en gezelligwerk.
Voor onze ClOOO voordeel-
markt in Leiden en Haarlem
willen wij in contact komen met
een CHEF-SLAGER. U be-
schikt over het SVO-Vakdiplo-
ma en heeft ervaring in deze
funktie m.b.t. resultaatgericht
organiseren en leidinggeven.
Wij kunnen u een zelfstandige
funktie bieden in een groeiende
ClOOO. die deel uitmaakt van de
landelijke Schuitema-organisa-
tie. Heeft u belangstelling voor
deze vakature, stuur dan een
brief met personalia naar:
Schuitema West B.V. t.a.v.
dhr. GS. Rodenburg, Postbus
100, 2410 AC Bodegraven,
079-310268 ('s avonds bellen).
Speelgoed/boekhandel vraagt
erv. VERKOOPSTER m/v met
leidinggevende cap. Molenwijk
28. A'dam-N. Inl. 020-6313097.
Kaas/delicatessenzaak Kin-
kerstr. zkt. voor de zaterdag
een WINKELMEISJE, v.a. 20 j
Bel 020-6164630.
Een SPEURDER opgeven?
020-6 805 805. van 8-21 uur.

The Box Fashion
is een nieuw, succesvol, landelijk filiaalbedrijf voor de jonge,
modieuze vrouw. Vanwege de opening van 3 nieuwe filialen in
Amsterdam: KALVERSTRAAT, NIEUWENDIJK en DE
KINKERSTRAAT, zijn wij op zoeknaar

bedrijfsleidsters
21 -28 jaar, liefst met ervaring

Eisen: zeer commercieel verkoopgericht, leidinggevende kwali-
teiten, ambitieuzeinstelling. Zeer goedeverdiensten mogelijk.
Tevens zoeken wij

topverkoopsters
Met ervaring, goedeverdiensten mogelijk.
Sollicitaties met pasfoto richten aan ons hoofdkantoor

The Box Fashion BV
Othelloweg 5-7

3194 GN Hoogvliet
t.a.v. mr.L Houkamp

Telef. 010-4723700

The Fresh Company
Koningsplein 6, Amsterdam, vraagt

full-time verkoper/ster
voor hetverkopenvan vleeswarenen kaas

Belangstelling? Bel voor meer informatie de bedrijfsleider
de heer J. Koster, telef. 020-6245721

FaCo Diensten BV is een initiatief, ontstaan uit het
samenwerkingsverband tussen de groothandels: Van Kampen &
Kaan, Unipharma, Erven Meijer en Van Veen. De doelstellingvan
deze organisatie is het op de markt brengenvan ondersteunende
diensten en aktiviteiten voor de zelfstandige drogist.

FaCo Diensten B.V. zoekt voor haar Pilot-store te Duivendrecht
een:

bedrijfsleider drogisterij
die verantwoording aflegt aan deformule-manager

Wij bieden:
- een afwisselendeen verantwoordelijke baan
- prettige werksfeer in een jongdynamisch team
- goedearbeidsvoorwaarden

Wi| vragen:- vakdiploma drogist
- ervaring als bedrijfsleider is geen must, wel een pre
" ervaring in de branche
- zelfstandig kunnen werken
- flexibiliteit
Spreekt deze UITDAGING u aan? Stuur dan uw sollicitatie +
cv binnen 14dagennaar:

FaCo Diensten B.V.
t.a.v. adj.dir.T. de Wit

Postbus 3
1110AA DIEMEN

Licht en Wonen aavb
P.C. Hooftstraat 47

1071 BN AMSTERDAM
vraagt

medewerk(st)er
met belangstelling voor moderne vormgeving

en verantwoordelijkheidsgevoel

Schriftelijke sollicitaties
aan bovenstaand adres
t.a.v. mevr. A.M, van Rij

Een deeltijdbaan in
een groeifiliaal is u

op het lijf geschreven?
Voor een nieuw ALBERT HEIJN filiaal in Amsterdam-Sloten zijn
wij op zoek naar enthousiaste mensen voor onderstaande
vacatures:

vulploegmedewerkers
op maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 14.00 uur, op
dinsdag van 14.00t0t 18.00 uur en de koopavonden van 17.00t0t
21 00uur

kassamedewerksters
op zaterdag van 9.00tot 17.00 uur

delicatessen
op dekoopavond van 18.00tot 21.00uur

Bent u geïnteresseerd?
Bel dan tijdens kantooruren mevr. A. deKoning, 020-6647286

Dormaël V.T.M. B.V. exploiteert ondermeer de Steps
Young-fashion winkels in Nederland. Een winkel die zich richt op
het jonge, modebewuste publiek. Voor onze vestiging in
Amsterdam zoeken wij op korte termijn

full-time
verkooppersoneel m/v

De voor ons geschikte kandidaten zijn enthousiast, hebben
vakkennis en verkoopervaring in de branche.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan:
Dormaël V.T.M. 8.V., afd. Personeelszaken

Postbus 128, 3769 ZJ Soesterberg
Referentienr. 186

zaterdag 2 november 199124 Wie zijn wij...

Suisse Mode
Een opvallend dynamisch filiaalbedrif met een geheel eigen
inzicht.
Wij zijn hard op weg dat gezicht steeds gerichter te profileren,
met een zeer klantgerichte huissfeer en een internationale
kollektie die staat voor STYLE& QUALITY

Wie zoeken wij...
Een ervaren

bedrijfsleidster m/v
voor ons filiaal te Amersfoort

Uw funktie:- Zelfstandig leiding geven aan het verkoopteam- Dynamische inspiratiebron zijn voor het verkoopteam- Perfekte gastvrouw zijn voor onze klanten- Suisse gedachtenvertalen inkreatieve presentaties

Uw profiel:
- U heeft enige jaren ervaring in soortgelijke funktie.
- U bent een bruisende persoonlijkheid.- U heeft Suisse Style & Quality en weet dat ook te vertalen.- U bent niet ouder dan ca. 40 jaar.

Durft u die uitdagingaan, bent u toe aan een verandering en wilt
u het nieuwe seizoen graag bij ons van start gaan?
Schrijf dan een brief met een korte uitleg waarom u degene bent
die wij zoeken!

Suisse Mode
Paduaweg 3, 3734 GG DEN DOLDER

Gezocht voor slijterij in SPAKENBURG

filiaalbeheerder
in het bezit van Slijtersdiploma, die geheel zelfstandig een filiaal
kan leiden. Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie
richten aan:

Jeka Drankenservice
t.a.v. dhr. R.B. van Loon, Postbus 2240, 3430 DE Nieuwegein

Telefoon 03402-89589

The Fresh Company
Beethovenstraat hoek Apollolaan, Amsterdam, vraagt

full-time verkoper/ster
voor het verkopenvan groenten en kruidenierswaren

Belangstelling? Belvoor meer informatie de heer Roskott
van THE FRESH COMPANY, telef. 075-593377

Bianco For Men
Exclusieve Herenmode

z.z.s.m. een vlotte, representatieve

verkoper
Gedacht wordt aan iemand met verkoopervaring

verantwoordingen kreativiteit
Telefonischereakties op maandag4november a.s.

MIDDENWEG 30, 1097 BN Amsterdam
Telef. 020-6924562

Kapperspersoneel gevraagd
UP TO DATE HAIRSTYLING
te Hilversum zoekt voor 2 dgn.
p.w. gemotiveerde, zelfst. wer-
kende kapster. Telef. 035-
-41110 Na 19uur 02152-65133.
Gevraagd enthousiaste 1e
KAPSTER, voor 5 dgn. p.w., in
Adam-Oost. Inl. 020-6947217.
Robin HAIRFASHION zoekt 1e
of goede 2e kapster, voor
moderne salon te A'dam-C. Inl.
020-6259522 of na 19.00 uur:
03465-74684.
Wij groeien, daarom zoeken wij
jou! Vriendelijk, creatief, kwali-
teitsbewust. Wil je in het kap-
persvak of werk je er (lang) in,
wil je iets echt nieuws, bel of
schrijf ons: Hair Point Coiffu-
res, Ged. Oude Gracht 83, 2011
GN Haarlem, 023-322626/
327640, cont.pers. Vera of Ni-
cole Wij hebben 4 salons in
Hoofddorp en Haarlem.
Kapsalon Ingrid in Vijfhuizen
vraagt LEERLING of
aankomend kapster. Inl.
02508-1436, na 18.00u. 3445.

HAARSTUDIO KERASTASE
Haarlem vraagt herenkapper/
ster. Telef. 023-336337 en na
18.00uur 02507-19877.
Binnenkort opent ZOOTS in
Bloemendaal een nieuwe salon.
Wij staan voor kwaliteit en
meer dan het gewone werk.
Ben je daarnaast geïnteres-
seerd in een constante training
van bestaande en nieuwe tech-
nieken, bel dan Lorna Gibb,
023-253962 na 18.00uur.

Leerlingen
Let op!

Wij van DE KAPPER V.O.F, in
Adam, kunnen je goed gebrui-
ken. Bel 020-6622942 of kom
even langs en vraag naar Lisa.
Met spoed gevr. gevorderd
kapper/ster, ± 18 jr., ± 4 dgn.
p.w., bij dames/herenkapsalon
„DE VROLIJKE KNIP", Rijn-
straat 4, Adam, 020-6754471,
vragen naarPaulineTraube.

Huishoudelijk personeel/
au-pairs gevraagd

Mijn dochter was 1 jaar AU-
PAIR in Amerika. Voor 'n ander
gezin met kinderen au-pair ge-
zocht. Interesse? 03440-22185.
AU PAIR gevr. per onmiddel-
lijk, omgeving New Vork, i.b.v.
rijbew. Inl. 070-3992298.
Gevraagd MEISJE, intern, voor
2 mnd. in huish. en in bedrijf.
Telef. 03423-1200.
Gevr. 2 KINDERMEISJES die
part-time voor onze baby wil-
len zorgen in Amstelveen.
Openb. vervoer dichtbij. Ande-
re huish. hulpaanw. Goede be-
loning. Inl. 020-6472907.
Gevr. lieve OPPAS, niet-
rokend, v. 2 baby's, 5 dgn. p.w.,
9.30-17.45 u., thuis in Oud-
West. 020- 6189985of 6850063.
BARCELONA. Jong gezin met
baby vraagt huish. hulp. Lft.
vanaf ong. 20 jaar. Schr. reac-
ties met pasfoto onder nr. 06-
-25948 bur. bl.Adam.
AU-PAIR gezocht voor Lon-
den, 1e week jan. '92 Gezin
met 2 kinderen, veel vrije tijd,
niet rokend, met rijbewijs Te-
lef. ml. 071-768489.
AU-PAIR for English family
(girl: 6, boy: 4), in South Eng-
land; per 1-1-1992for one year.
Tidy, non-smoker. Please call
duringoffice hours with Marion
Abbenhuijs, phone 020-
-6461411.
Nederlands gezin, 3 kinderen,
omg. Den Haag, zoekt
AU-PAIR. Telef. 01751-77507.
Ned. advocatengezin (1 zoon-
tje van 114 jaar) in MUNCHEN
zoekt per ± 1 dcc. a.s. een
sportieve, enthousiaste jonge-
man/vrouw (18-25 jr), bij
voorkeur in bezit van rijbewijs,
die als inwonende een helpen-
de hand wil bieden en daar-
naast kan genieten van de vele
skimogelijkheden in de omge-
ving. Telef. 020-6766523.
Fam met 3 kinderen in ZUID-
FRANKRIJK zoekt met spoed
au-pair. Telef. 08340-24812

'carmels AU-PAIR-BURO
Wintersport in de Franse Alpen
of Kerstmis in Londen? Info
01720-30453.
AU-PAIR gevraagd voor jong
zakengezin in Friesland. Zorg
voor 3 dochtertjes (basis-
school) en licht huish. werk.
Werktijden/vergoeding e.d. in
overleg. Rijbewijs gewenst. Br.
met foto binnen 1 week o.nr.
06-25830naar bur. bl. Adam.
Zin om enige tijd naar het bui-
tenland te gaan? Kom als au-
pair naar ISRAËL Nederlandse
begeleiding, geen bemidde-
lingskosten, meerdere Nederl.
au-pairs aanwezig. Schrijf naar
mevrouw Shmoshkovitz, p.b.
91, Rishon Le Zion, Israël, of
bel 09-97239659937 of fax 09-
-97235568382
Als AU-PAIR naar Engeland?
Dat kan! Via een erkend Engels
bemiddelingsburo zonder be-
middelingskosten. Vr. info bij
Jannie Veldhuizen, 055-429196
ma.tot vrij., 13.30-1900u.
Gezocht au-pair in MONACO,
alleen huish. werk, veel vrije
tijd. Na 17uur 010-4773630.
AU-PAIR INTERNATIONAL,
erkend buro, kan van dcc. tot
april au-pairs plaatsen in Olym-
pisch wintersportgebied in
Frankrijk. Wij hebben ook vol-
op plaats in andere landen.
Meld je nu aan! 050-422949.
Gevr. AU-PAIR door Eng. fam.
met 2 kinderen, paarden en
hond. Info: 02280-12723.
Au-pair meisje gevr., ± 25 jr.,
met erv. plus rijbew., voor 6
mnd., v.a. 1 december in de
Franse ALPEN, ’ 1000 zakgeld
p.m. + gratis Franse les, ski-
lessen en gebruik van auto.
Info 020-6633843.
EUROPAIR: erkend buro. le-
klas families! Werkdagen 18-20
uur. Telef. 085-617473.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Schoonmaakpersoneel gevraagd
Raja Schoonmaakbedrijf vr.
OPROEPKRACHTEN voor
bouwopruimingswerk, over-
dag. Inl. 020-6476859, ook zat.

Raja Schoonmaakbedrijf
vraagt BETROUWBARE, vrou-
welijke kracht voor 15 uur p.w.
Telef. 020-6476859,ook zat.

Horecapersoneel gevraagd

SNACKBAR/broodjeszaak,
Adam, Weesperplein, zoekt
full-time medewerkers, werk-
tijden van 17.00-0200 uur, lft.
v.a. 18 jaar, Nederlandsspr. Te-
lef. 020-6252475of 6225111.
De AMS HOTELGROEP zkt.
voor 2 van haar hotels voor de
volgende funkties enthousiaste
kandidaten: -ontbijtserveerster
m/v, part-time. Restaurantkok
A m/v, full-time. Voor het ma-
ken van een afspr. kunt u telef.
kontakt opnemen met mej. S.
Stompe, 020-6719596.
Ambulante KELNER zkt. werk.
A la carte en partijen. Kleding
en vervoer aanw. 02521 -12917.

Grand Café
De Leidse Bocht

zoekt per direct
een zelfstandig werkend

kok m/v
full-time

assistent-kok
part-time

Functie-eisen: enthousiasme
en enige affiniteit met de
Spaanse keuken. Soll. kunnen
zich melden bij dhr. Antonio,
ma. t/m vrij. tussen 12-17uur.
Grand Café „DeLeidse Bocht"
Max Euweplein 73, Amsterdam

telef. 020-6391167

Voor ons hotel/restaurant in
ZWITERSLAND, onder Ned.
leiding, zoeken wij met spoed
een paar jonge gezellige en erv.
MEDEWERK(ST)ERS voor de
bediening. Duits sprekend. Wij
regelen de arbeidsvergunning
en bieden je een goed salaris en
woonr. Interesse? Bel dan nü:
Hotel Santis, Herisau, en vraag
naar Ron Hartog. Telef. 09-
-4171511291.

Zwitserland
2 koks gevraagd
Voor winterseizoen '91/92

in bergrestaurant
in Schönried, bij Gstaad

Info bij dhr. v.d. Elshout, berg-
huis Horneggli, 3778 Schön-
ried, Schweiz, 09-413042757.
Brasserie te Amsterdam zoekt

een jonge,energieke
koken hulp-kok
geïnteresseerd in de Italiaanse
keuken. Bellen 03240-38444 of

020-6735595
EL VERANO restaurants in
Bussurn heeft plaats voor erv.
part-time medewerkers in de
bediening en de keuken. Telef.
02159-13056, vragen naar Roel.
Hotel/café/rest. DE GERSTE-
KORREL zkt. jongekracht v. de
bediening. Sollicitaties: za. en
zo. na 17.00 uur. 020-6249771,
vraag naar Jenny Messink.
Gevr. CHINESE kok, i.b.v. di-
ploma's. Rest. Rosé Garden,
telef. 01640-35780.
Nieuw trendy eetcafé in de Ut-
rechtsestraat, zoekt represen-
tatieve jongens en/of meisjes
voor de BEDIENING en/of
keuken. Bel voor info na 16 u.:
020-6202921.
Rest De Turfloods Naarden-
Vesting vraagt medewerkers
voor de BEDIENING, leeftijd
v.a. 20 jaar. Aanmelden: dhr. G.
van Geijn, 02159-42990.
Gevr. met spoed voor een hotel
in DUITSLAND, Sauerland,
een kok en obers/serveersters,
vaste dienstverb. Inl. Hotel
Walsbachtal, vrg. naar dhr.
Kuit, 09-49.29811780.

"'HOTELKRISTALL
CH-3984 Fiesch (Wallis/Zwit-
serl), telef. 09-41.28.711717,
fax 09-41.28.71.33.73. Wij zoe-
ken voor het winterseizoen
1991/92 (15-12-1991 tot 30-
-4-1992) of volgens afspraak
serveerster

Wij bieden een goed salaris en
goede arbeidsvoorw. Wij ver-
heugen ons op uwsollicitatie.
Gevr. meisje met papieren,
drankvergunning, voor werk in
PIZZERIA te Landsmeer.
02908-6383, tussen 16en 20u.
FEBO Hoofddorp heeft, door
toenemende drukte,
plaatsingsmogelijkhedenvoor 1
COUNTERMEDEWERKER
m/v voor ± 37 uur per week.
Tevens zoeken wij een part-ti-
me medewerker voor dinsd.
en/of zond., ook andere dagen
zijn bespreekbaar. Sollicitaties:
dhr. R. Laarman, 02503-17645,
v.a. ma. tussen 8.30 en 16.00 u.
ZWITSERLAND. Per direct
vragen wij serveersters, barda-
mes, koks voor 4, 9 mnd., zéér
goed salaris mcl. kost plus inw.
In opdracht van ""-hotel in
Zürich zoeken wij per jan.-feb.
'92 gediplomeerd kok, kelner
(18-30 jr.) voor de periode van
12 mnd. Reacties cv. plus foto
naar: Hotel Track International,
Postbus 15952, 1001 NL Am-
sterdam, info: 020-6236040.
""Hotel in Adam, zkt. z.s.m.
full-time NACHTPORTIER,
kennis van mod. talen vereist.
Telef. reaktie: 020-6764253.
Uitzendburo Free-Lance zoekt
energieke BUFFETMEDEWER-
KERS voor jong, dynamisch
restaurant, zowel full- als

1 part-time. Leeftijd 16-23 jaar,
langere periode. Interesse, bel
dan nu 020-6160121, vraag
naar Stef of kom langs op de
Overtoom 1.
Horecabedrijf zoekt "manage-
ment-ass." Afwisselend werk,
HOOG salaris mog. Info dag. v.
10-17 u. 020-6935757.
Croissanterie DE OUDE BRUG,
Adam vraagt enth. medewerk-
ster, ± 20 jr., voor 4 è 5 dgn.
p.w. Inl. 020-6261787.

Sch we iz
BERNER OBERLAND/

WENGEN
Wir suchen für den Winter

Kellner/innen
Hilfskrafte

Sic sind tuchtig und begeiste-
rungsfahig. Wir bieten geregel-
te Freizeit und gute Entloh-
nung. Offerte bitte an: Hotel
Jungfrau, Herrn Chr. von
Almen, CH-3823Wengen.
MEXICAANS RESTAURANT
Rose's Cantina

te Amsterdam, vraagt
voor spoedige indiensttreding

ervaren kok
leeftijd tot 35 jaar

Tevens vragen wij een
serveerster
Leeftijd tot 28 jaar
Ervaring vereist

Bellen tussen 10.00-15.00uur
ma. t/m vrij.: 020-6259797

Aankomend KOK of 2e kok,
t.b.v. brasserie, in dagzaak.
Brasserie Le Farfadet, Plaats
11, Den Haag. Telef. 070-
-3463467, na 18 u. 02521 -18903.
Restaurant „DE NIEUWE
MEERBERG" bij de skipiste in
Hoofddorp zoekt part-time
serveerster/kelner met ervaring
èn part-time kok voor overdag.
Inl. 02503-34747.
Per dir. gevr., zelfst. werkend
BARKEEPER, lft. tot 30 jr. Bar
The Pub, Lindenlaan 37Z
A'veen. Voor afspraak bellen
tussen 19-21 u., 020-6439772.
GAUCHOS grillrestaurant vrgt.
op korte terijm, ambulant kel-
ner/serveerster enkele avon-
den per week. Leeft. 18-21 jr.,
zonder erv. onnodig te soll.
Heb je interesse bel dan zat.
t/m ma. tussen 15 en 18 uur,
telefoon 020-6270318.
Gevr. MEDEWERKSTER voor
wintersportaccomm. in Zwit-
serland gedurende 4 mnd., in-
gaande 15 dcc. Br. m. foto en
cv. voor 10 november sturen
naar Snowline Holland, Gent-
sestr. 215, 2587 HR Den Haag.
Hotel DU COMMERCE te
Houffalize (Belg. Ardennen)
zkt. v. onmidd. indiensttreding:
jonge kok/hulpkok. Telef. 09-
-3261.28.80.15. Dhr. Hendrickx.
Gevr. MEISJE voor achter de
bar, plm. 25 uur per week. Bel-
len tussen 16.00 en 17.00 uur
Telef. 020-6685470.
In ZWITSERLAND zijn wij
thuis met eigen buro en ervaren
mensen om u te begeleiden.
Wij vragen voor het wintersei-
zoen erv. koks, serveersters en
kelners. Werken in een prachtig
land en een prima ervaring op-
doen. Hoog salaris mcl. kost en
huisvesting. Horeca Suisse,
Gen. Krayenhoffstraat 119,
1411 BC Naarden, telef.
02159-44491.
Meisje gevraagd voor achter de
bar in DISCOTHEEK in
Noord-Holland. 020-6329582.
Chin. Rest. Azië te Zaandam
z.m.s. kok, specialiteit KANTO-
NEES. 075-170691.
Gevr. SERVIERTOCHTER voor
het winterseizoen of langer in
S-CHANF, Zwitserland, 15 km
van St. Moritz. Telef. Herr Bau-
der, 09-41.8271271.
Gezellig Frans Provencaals res-
taurant in het centrum van
Haarlem, zkt. een zelfst. werk.
KOK m/v, voor 3 dagen in de
week. Goede verdiensten. Te-
lef. na 14.00u., 023-322500.
Hotel/restaurant Bissen,
Luxemburg, vraagt voor direct
MEISJE, in vaste dienst, voor
onze nwe. snackbar/lunch-
room. 09-35289677.
Met spoed gevraagd: KOK
m/v, erv. met è la carte. Bellen
tussen 9-11 u. en 18-22 u. Te-
lef. 020-6105355.
W.-Duitsland, Ned. Hotel in
Hochsauerland, 100 bedden,
overd. zwemb., sauna, sol., 2
kegelb. (18 km v. Winterberg),
vraagt enthousiaste (aanko-
mend) Kok/SERVEERSTER.
Schr. soll. + pasfoto: Hotel
Zum Hesbomer Kuckuck, t.a.v.
dhr. Jan Stekelenburg, Oel-
festr. 22 D-5789 Hallenberg/
Hesborn. 09-49.2984.475.

Martinair Partyservice
is een toonaangevend en snel groeiend partyservicebedrijf, dat in
opdracht van een groot aantal bedrijven, overheidsinstanties en
particulieren in heel Nederland op ruim 75 locaties een scala aan
partijen en ontvangsten verzorgt, zoals recepties, diners en
feestavonden.
In 1992 is Martinair Partyservice actief op de Wereld Tuinbouw
Tentoonstelling „Floriade" te Zoetermeer, een zes maanden du-
rend topevenement, dat eens in de tien jaar in Nederland wordt
georganiseerd. Er worden zon 25miljoen bezoekers verwacht.

Reeds nu zijn wij op zoek naar ervaren vakmensen, die - na een
korte inwerkperiode - een belangrijke rol kunnen gaan spelen in
dit project of in andere door Martinair Partyservice te verzorgen
evenementen in 1992 Voor spoedige indiensttredingzoeken wij

zelfstandig werkende
koks

WIJ VRAGEN
- een gedegenculinaire vakkennis en creativiteit- ruime ervaring, opgedaan in 1e klas huizen en/of partycatering
- zelfstandig kunnen werken- leidinggevendeen organisatorische capaciteiten

(tijdens ontvangsten de rol van chef-kok kunnen vervullen)
- servicegerichte instelling
- bekend met de eisen die op het gebiedvan hygiëne

worden gesteld
- in bezit van rijbewijs B
- leeftijd 20-35 jaar

partymanagers
- een afgeronde horeca-opleiding op middelbaar niveau
- ruime operationele ervaring in soortgelijkefuncties
- ruim ontwikkeld organisatorisch vermogen
- aantoonbaar leidinggevendecapaciteiten
- uitstekende contactuele eigenschappen- flexibiliteit, doorzettingsvermogen en bestand zijn

tegen het werken onder druk- in bezit van rijbewijs B
- leeftijd 25-35 jaar

VOOR BEIDE FUNCTIES BIEDEN WIJ
- goedehonorering
- uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden- een prettige werkomgeving vanuit een zeer goed

geoutilleerd pand met een uiterst modernekeuken
en logistieke faciliteiten- zeer dynamischeen afwisselende werkkring

Indien u (m/v) geïnteresseerd bent in een van bovenstaande
functies en past in het profiel, verzoeken wij u een
handgeschreven sollicitatiebrief, WAARIN U DUIDELIJK
AANGEEFT NAAR WELKE FUNCTIE UW VOORKEUR
UITGAAT, voorzien van een uitgebreid curriculum vitae en een
recente pasfoto, te zenden aan:

Martinair Party Service B.V.
Postbus 240, 2150AE NIEUW-VENNEP

T.a.v. de heer M. Zandvliet

Wij verwachten uw reactie binnen tien dagen. Een grafologisch
onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Voor
meer informatie kunt u bellen met de heer M. Zandvliet, telefoon
02526-60190.

Amsterdam Hilton
een 5-sterren hotel 265 kamers, bar, restaurant en
conferentiefaciliteiten, in A'dam-Zuid, zoekt voor spoedige
indiensttreding

* Commis de Cuisine
* Chefs de Partie

voor onze internationale keuken, die beschikken over een
SVH-opleiding en ervaring en bereid zijn in wissel- en
weekenddiensten te werken.

Bent u geïnteresseerd in één van bovengenoemde functies dan
kunt u uwsollicitatie richten aan:

AMSTERDAM HILTON
afd. Personeelszaken

Apollolaan 138,1077BG Adam
voor telef. ml. kunt u bellen met 020-5711289

Forthe newluxury ship

„Costa Classica"
leaving Venicefor Florida on November 25th 1991, we recrute:

Kelners/Chefs de rang
Cabinstewardesses

(Housekeeping) female
All candidates must have an excellent presentation, a good com-
mand of English & experience. Earning up to USS 3500 p.m. No
tax, free food & accomm. Interviews in Holland or in Paris, in the
last case travelexpenses refunded if hired. Pis. send: 1. CV; Z
Photo; 3. Copy of your working references (certificates) to:

Overseas Management Services Ltd
91, Faubourg St. Honoré
F-75370 Paris Cedex 08

Overseas has 27 luxury ships cruising aroound the world with
over 7000 crew members on board. Ifyou are qualified and inte-
rested in having an international experience in Hotel, Restaurant
and Bar areas around the world try your chance and contact us.
Good luck!

Ten behoeve van de Wereld tuinbouwtentoonstelling

„Floriade"
die in 1992te Zoetermeer zal plaatsvinden, zoeken wij

enthousiaste horeca-medewerkers in alle leeftijdsgroepen
per 1 april 1992tot medio oktober 1992

kelners/serveersters
part-time restaurant-medewerkers

zelfstandig werkende koks
leerling-koks

keukenhulpen voor
schoonmaakwerkzaamheden

medewerkers huishoudelijke dienst
oproepkrachten voor keuken- en

restaurantwerkzaamheden
Schriftelijke reacties met curriculum vitae sturen naar

Van der Valk Party Service, Postbus 298 - 5260 AG VUGHT
t.a.v. de Afdeling Personeelszaken

The President Hotel
maakt deel uit van Hotel Management International

The President Hotel is een 4-sterrenhotel, gelegen te Maarssen
langs de A2Utrecht-Amsterdam, en heeft 172 comfortabele
kamers, 8 multifunctionele vergaderzalen van 10 tot 300
personen, 2 restaurants, een serre, een internationale bar en een
fitness-center met een sauna en whirlpool.

Wij zoeken opkorte termijn:

zelfstandig werkend
kok (m/v)

Wij bieden:
-LEUKEWERKSFEER- JONG DYNAMISCH TEAM
- SALARIS BOVEN HORECA-CAO

Gegadigden voor bovenstaande functie wordt verzocht een sol-
licitatiebrief, vergezeld van een cv. en pasfoto, te sturen naar:
The President Hotel, t.a.v. mevr. A.M. Mur, Assistent General
Manager, Floraweg 25, 3608 BW Maarssen, telef. 030-414182

Karena Hotels
Amsterdam

exploiteert 4 hotels in het centrum van Amsterdam, te weten het
Caransa, Doelen, Rembrandt en Schiller Karena Hotel.

Voor het centraal reserveringskantoor zoeken wij een

reserveringsmanager
Functie-inhoud:
* leidinggevendefunctie aan 2tot 3 personen
* het controleren en verwerken van reserveringen op een

accurate en georganiseerdewijze voor de vier Karena Hotels.

Functie-eisen:
* ervaring in de horeca
* ervaring met geautomatiseerde reserveringssystemen
" kennis van Engels, Frans, Duits
" ervaring met WP
* stressbestendig
" leeftijd 25-35 jaar.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van cv. en recente pasfoto
kunt u sturen aan Karena Hotels BV., t.a.v. de heer A.Ph.F.
Kaufmann, Rembrandtplein 26-36,1017 CV Amsterdam.

Voor het Schiller Karena Hotel zoeken wij een

front office-manager
Functie-eisen:
" min. 2 jaarervaring als assistent F.O. in een 4* hotel
' bekendheid met geautomatiseerdefront office programma's
" cijfermatig inzicht
* kennis van Engels, Frans en Duits
'leeftijd 25-30 jaar.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van cv. en recente pasfoto
kunt u sturen aan het Schiller Karena Hotel, t.a.v. dhr. M.LJ.
Lindelauf, Rembrandtplein 26-36,1017 CV Amsterdam.

Het bij HOTELAPOLLOFIRST nieuw geopenderestaurant
Chambertin

vraagt voor de „è-la-carte"-bediening
- gastvrouw voor de lunch (part-time);
- gastheer/vrouwvoor het diner (full-time).
Functie-vereisten: goede talenkennis i.v.m. internationale werk-
kring; gedegenkennis van keuken, gerechten en wijnen; organi-
satorische aanleg; beschaafd in de omgang en collegiaal.
U gelieve alleen te solliciteren als u werkelijk beschikt over erva-
ring op waardevol culinair niveau.

Voor een afspraakkunt u bellen naar:
HOTEL APOLLOFIRST, 020-6730333

Voor onze relatie, een goed geleid hotelbedrijf met 30kamers en
gevestigd in Amsterdam, zijn wij op zoek naar twee in de
hotellerie ervaren

receptionistes m/v
VRIENDELIJKHEID, flexibiliteit, een positieve instelling en
daarnaast goed kunnen organiseren zijn de sleutelwoorden voor
dit management. Uiteraard spreek je de moderne talen goed en

i is je leeftijd 20 jaarof ouder.
i

Denk je je in deze zeer zelfstandige baan te kunnen vinden, dan
zien wij graag je schriftelijke reaktie binnen 10 dagen tegemoet.

i Jekunt dezerichten aan:

Personeelsadviesbureau
Select M & E

Nieuwe Gracht SA, 2011 NB Haarlem

Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren vragen naar de
heer H.J. Roest, telef. 023-327560. Vanzelfsprekend worden alle
gegevens vertrouwelijk behandeld.

Restaurant Partycentrum Treslon^
is centraal gelegenin de Randstad en heeft een j.
è la carte restaurant van ca. 300zitplaatsen en

een zaalaccommodatie tot 2500 personen
op korte termijn hebben wij plaats voor

FULLTIME of PART-TIME
zelfstandig werkende koks m/v

en FULL-TIME
medewerkers in de bediening ml I

Voor onze bedieningsbrigade zoekenwij enthousiaste
leergierige en vooral gastvrije mensen, die bekend zijn

met è la carte en banquetingwerkzaamheden
Leeftijd tot ca. 25 jaar

Wijbieden een prettige werksfeer, goede secundaire
arbeidsvoorwaarden en een salariëring volgens de CAO 1

Zij die in aanmerking wensen tekomen voor deze f unkttf I
kunnen een schriftelijke sollicitatie met c.v. en pasfoto j
zenden naar: Restaurant Partycentrum Treslong, t.a.v. |

de heer GA. Daalhuisen, Vosselaan 15, 2181 CA HillegoÉ I
U kunt ook telefonisch een afspraak maken: 02520-15 JI

Ben jij de collega 1
waarnaar wij jI
op zoek zijn? ï

Wij, het Amsterdam Marriott Hotel, het vijfsterren hotel metl|
kamers, Executive floor, restaurant, coffeeshop, cocktaM
uitgebreide banquetfaciliteiten en Health Club in het hartjftfl
Amsterdam, en op zoek naar kandidaten voor de positie van

night auditor m/v
full-time

De volgendefunktie-eisenzijn door ons geformuleerd:

" goedekennis van het Nederlands en Engels
" enig cijfermatig inzicht
* bij voorkeur MHS of vergelijkbare opleiding
* goedecontactueleeigenschappen
* enige ervaring met hetwerken op geautomatiseerde

apparatuur is een pre.

Wij bieden u:
" goede doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie j|
' salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de Horeca CAOli
" bedrijfskleding
" prettige werksfeer
* goedewerkomstandigheden

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde positie, dan verzo<D
wij je vriendelijk een schriftelijke sollicitatievoorzien van CAH
richten aan:

Amsterdam Marriott Hotel
Stadhouderskade 19-21
1054 ES AMSTERDAM

Voor telefonische informatiekunt u kontakt opnemen rrttfl|
telef: 020-6075598

Hotel Casa 400
vraagt

manager
Hotel Casa 400 is een bijzonder bedrijf: hotelexploitatie vij
plaats van 1 juni tot 1 oktober met 400 kamers/800 bedden itll
""sterren categorie - huisvesting wordt geboden aan 1
studerende jongerenvan 1 oktober tot 1 juni, terwijl op jaarWj"
een gastvrij zalencentrum met alle daarbij behorende servk*
activiteiten in exploitatie is.

Onder directe verantwoordelijkheid van de directie zal 'algemeen manager zorg dragen voor alle operationele zak;
samenhangend met deze succesvolle exploitatie, zowel voor l*
hotel als voor het restaurant- en zalencentrum. Daarvoor acWfe
wij minimaal noodzakelijk HAVO/VWO-niveau en diploma H*JLnaast een ruime managementervaring. Goede talenkennis "t

i mede in verband met sales activiteiten in binnen- en burtenlawj
een „must". Gezien de eisen t.z.v. opleiding en ervaring der*V
wij aan de leeftijdsgroep 30-40 jaar, woonplaats Amsterdam
regio. V
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden **/
voor ons vanzelfsprekend.

Uw sollicitatie naar deze boeiende baan in een niet alledag
bedrijf kunt u vertrouwelijk richten aan de Directie van HOjj
Casa 400, James Wattstraat 75, 1097 DL Amsterdam (vlak*;
het Amstel Station). >a

Geen zin meer in een baan van |
13 in 1 dozijn

Mövenpick Zwitserland zoekt *SERVEERSTERS,KELNERS,KOKS .1 Ben je tussen de 18en 30 jaar oud, heb je minstens een 2 ja'». horecaopleiding, dan bieden wij je een riant salaris, huisvesti]*
uitstekende sociale voorzieningen, verdere opleidingsmogelijjji
Buiten dit alles biedt Zwitserland prima sport- (ski) en uitga»'
mogelijkh. Periode: v.a. 12maandenof 18maanden.

Ben je geïnteresseerd, schrijf naar Postbus 215,
7550AE Hengelo, of bel naar 074-431294 >

' Zelfstandig met zn tweeën
een cafetaria runnen, waar een breed assortiment, kwaliteit J
snelheid centraal staat? In de Bollenstreek bieden we jullieT
uitdaging als:

bedrijfsleiderspaar
DE FUNKTIE: Jullie zijn verantwoordelijk voor het goedfunkt»
neren van het cafetaria. Jullie werken zelf mee, geven leiding»?
twee vaste medewerkers en bepalen het gezicht van de zïfl
Het is de tweede vestiging van een goedlopend bedrijf in "
omgeving.

DE EISEN: Jullie hebben affiniteit met fastfood-bedrijven en «*
aantal jaren werkervaring hierin. Het bezit van vestigingspap*
ren is een pre. Jullie leeftijd is tussen de 22en de 30 jaar. Kia, 111
vriendelijk, ambitie enwerklust zijn een must.

AANGEBODEN: Een interessante funktie in een cafetaria, <n> een bewezen succesvolle formule die zich ook in dit nieü'
filiaal moet gaan bewijzen door jullie inspanningen. Het is w?
goede baan voor 2 mensen die graag een eigenzaak willen he»
ben, maar die stap nog niet kunnen of willen maken. Er is 9\
kleine woning boven de zaak beschikbaar. Salaris
overeenkomstig de zwaarte van de funktie.

INTERESSE? Schriftelijke sollicitaties kunnen jullie richten «Jde heer M.R. Leeflang. Voor informatie kunnen jullie hem <P
bellen:

Horeca Management Partners
Werving en Selectie

Thijsselaan 125, 4102KW Culemborg
Telef. 03450- 20060,fax 03450-15862

> Miranda Paviljoen
RESTAURANT & PARTYCENTRUM

zoekt wegens toenemende activiteiten op korte termijn een:
zelfstandig werkende

kok m/v
Sollicitaties: Miranda Paviljoen, t.a.v. de heer De Bruijne
Amsteldijk 223,1079 LX Amsterdam, telef. 020-6445768 __.

SAS Royal Hotel
het internationale 5-sterren hotel dat onderdeel uitmaakt van *- SAS International Hotel groep, zoekt op korte termijn ter va*
sterkingvan haarFront-Office team een (m/v):

receptionist
Om onze internationale gasten op een perfecte wijze te woord'
staan, gaat onze voorkeur uit naar kandidaten die naast de Ne1i taal en Eng. taal ook meerdere vreemde talen spreken, waaro'r der b.v. een Scandinavische taal. Werkervaring in een gelijksoö

i tige functie is gewenst. Leeftijd tot 30 jaar., floorsupervisor
Voor deze leidinggevende positie binnen de afdeling huisho»
_ing zoeken wij kandidaten (m/v) die in het bezit zijn van et
MHS, MBO-CD of THW-opleiding, de Ned. en Eng. taal behee
sen en reeds werkervaring in de hotellerie hebben opgedaa
Leeftijd tot 30 jaar.

Stuur uw sollicitatiebriefvoor 9 november a.s. aan:
SASROYALHOTEL

Rusland 17,1012CX Amsterdam, t.a.v. afd. Personeelszaken> Telef. 020-5208291



Aanmaning
Jk " hteratuur van de vogel-<2nefS klopt niet meer,"
*ge van Deursen uu ei-

q n.Veertigjarige ervaring als
( i^chter in dit natuurgebied.

' ia_7 2egt u? Méér danveertiS
e* k*nd geboren
jongelogen in de PeeL Heb
türP met myn vader nog

HjT? gegraven. Als dan de
!du ' ruiste van de kraanvo-
i tos verstonden deboeren dat
t at.nefn aanmaning hun aard-
| en bieten als de blik-
u_ te rooien want de vorst

eraan."
ber i

is het niet meer okto"
vüe de *craanvo_els over-

i lïi_?6n' maar veeleer de hele, november. Het zijn er
Paar duizend. Daarvan

née er enkele honderden
\q}_. ze blijven geen
Hip* maar hooguit een nacht

'Het -6611 s*;u^3e van de dag.
i jj. ~ls ze te onrustiggeworden

Misschien daarom
gj, dat ze de laatste jaren in

100l0o
ePc.n bij duisternis geluid-

n«__ u^ de hemel vallen en

to» verschijnsel heb ik in
U^^ende mate waargeno-
b0J?" "at staat ook niet in de
in u n> Ze dulden geen mens
hn« ° blikveld of binnen ge-

begrijpt u?
liet' aarom dat is weet ik
viïa T^Qt ze hebben geen

janaen, 2elfs niet demens."
beu °chtend met eu van
loch 6n in het ve^d wordt
de / n°g mooi als hij tijdens
he andeling verstart en met
W Stem fluistert: "Stil' ïk
j.

r Ze- Er komt een groep
v^vhegen." Niks te zien en

xt de verte is alleen een
Maa Ver^eers_eruis te horen.
Va tl16' geoefend oor van
Se^ Deursen heeft daartus-
ho j°^ de i^oe-kreten ge-
es]

°rd die de komst van een
der. ff aandui-n. De trompet-roep zweltr*« zoals Van Deursen het
keru 6Ven heeft: "Een don-£r, hard en zwaar geluid dat,P Wel twee kilometer afstandoorbaar is. Het wordt door"ün lange gedraaide slokdarm
|ePerst, zodat het klinkt alseen alpenhoorn."
.^ze formatie vliegt hoogj^vel de wolken hangen laag.kroe-kroe-kreten zijn bij-

na boven ons en klinken als
deroffelende dondervan een
ver onweer. „Het moeten er
meer dan twintig zijn," fluis-
tert Van Deursen roerloos in
de bosjes. Dan is er een kier
in de nevelwolken waarin
spookachtig groot en traag
wiekend de kraanvogels met
gestrekte hals als schimmen
voorbij glijden. Ze laten hun
roep vallen als een snelle
groet en hullen zich weer in
de nevel. Het zijn er inder-
daad meer dan twintig, zo
spectaculair dat het je ver-
stomt.

„Een kleine kans dat ze
toch aan de grond komen,"
fluistert Van Deursen hoop-

vol. „We moeten afwach-
ten." We wachten vergeefs
af. Zijn stem is weer op nor-
male toon als hij zegt: „Je
moet er voor in het veld zijn
om ze waar te nemen. Vanuit
de auto zien of horen de men-
sen dekraanvogels niet."

Hij beschrijft vervolgens
wat we hebben gemist: „Een
groep kraanvogels aan de

grondlijkt vanuit de verte net
een kudde witte schapen.
Maar ze zijn sierlijk met hun
pluimstaart. De volwassen
exemplaren met hun lange
zwartwitte nek en rode kop-
vlek wordengemakkelijk 1.50
meter. Ze vliegen in familie-
verband, zijn zeer schrander
en waakzaam en verkiezen
daarom alleen de vlakte met
wijd uitzicht als rustplaats.

Bij de minste verstoring gaan
ze aan de haal."

„Ze wordenomtrent 35 jaar
oud en de meest ervaren vo-
gels hebben de leiding tijdens
detrek. Daarom is hetbelang-
rijk dat detraditiein familieg-
roepen blijft bestaan om de
vaste pleisterplaatsen aan te
doen. Het lijkt erop dat de
meeste groepen dat voor Ne-
derland niet meer nodig of te
gevaarlijkvinden."

Er zijn drie routes naar het
warme zuiden. De meest wes-
telijke route vanaf het verza-
meleiland Rügen in de Oost-
zee voert schuin over Duits-
land en het oostelijk deelvan
ons land. De vogels hebben
dan ruim zevenhonderd kilo-
meter op een daggevlogen als
zij neerstrijken in de Peel of
aangrenzende Strabrechtse
Heide, dan wel in de Lim-

„Ze mijden
de drukte
van de
mensen"

burgse natuurgebieden 'Mein-
weg' of 'De Hamert.

Tegenwoordig vliegen ze
helaas dikwijls ook non-stop
via het Maasdal naar het
noordoosten van Frankrijk.
Daar zijn de meren en moe-
rasgebieden rustiger pleister-
plaatsen dan in Nederland.
Uiteindelijk bereiken de
kraanvogels Andalusië in
zuidwest-Spanje of Portugal.
De overwintering met eikels
als hoofdvoedsel wordt daar
moeilijker omdat eikenbos-
sen vanwege de houtproduk-
tie steeds meer worden ver-
vangen door de sneller
groeiendeeucalyptusbomen.

Om te weten hoe dat in
elkaar zit moeten we naar het
bureau van de heer A. Bins-
bergen van de directie Na-
tuur-, Milieu- en Faunabe-
heer van het ministerie. In
zijn bureaulade ligt het con-
cept-soortbeschermingsplan
Kraanvogels. „De voedselsi-
tuatie in Spanje is het meest
nijpend voor dekraanvogels,"
legt hij uit. „En Nederland
raakt steeds meer uit hun gra-
tie. Maar methandhaving van
tienduizenden exemplaren
blijft de soort vooralsnog on-
bedreigd," voegt hij er gerust-
stellend aan toe. „Wel doet
zich het verschijnsel voor dat
meer vogels voor overwinte-
ring in Frankrijk blijven han-
gen. En dat de laatste jaren
kraanvogels zelfs broeden in
Denemarken en Engeland."

„Eeuwen geleden schijnt
dat ook hier te zijn voorgeko-
men," zegt hij. „Maar het be-
schermingsplan is daarop niet
gericht. Wij willen hun pleis-
terplaatsen aantrekkelijker
maken. Daar is men al begon-
nen toegangswegen en paden

in de buurt van derustgebie-
den tijdens de kranentrek te
sluiten en jacht in de omge-
ving te vermijden. En er moe-
ten bomen gerooid worden
om de vlakten weer open te
maken."

■ Kraanvogels vliegen nog
welover (grotefoto), maar zij
doen steeds minderhun vaste
pleisterplaatsen op Neder-
landsebodem aan, zoals hier
in het natuurgebied De Peel.

FOTO'S: JAN VANDE KAM

Sneltram rond Amsterdamkrijgt eigen baan
door HANS VERMAAK

AMSTERDAM, zaterdag
In nauwelijks een jaar tijd heeft de sneltramverbin-

ding tussen Amsterdam en Amstelveen de bijnaam
'Maandagochtend-lijn' gekregen. Op 30 november 1990
reed de sneltram voor het eerst tussen het Centraal
Station in dehoofdstad en Amstelveen-Zuid en sinds die
dag wordt de uiterst moderne verbinding achtervolgd
door pech. Maandenlang moest de dienst zelfs worden
overgenomen door bussen.

De reeks van tegenslagen
en miljoenen kostende fouten
is momenteel extra actueel.
Naeen jaarlang sukkelen met
de Amstelveenlijn moet de
gemeente Amsterdam eind
deze maand beslissen over
een nieuwe sneltramverbin-
ding: de Ringlijn. Hiervoor is
een investering nodig van

’415 miljoen en het is niet
verwonderlijk dat het minis-
terie van Verkeer en Water-
staat, waar inmiddels al een
subsidie-aanvraag ligt voor

’ 392 miljoen, afwachtend
staat tegenover deze nieuwe
sneltram-operatie.

De tragi-komedie van de
sneltramverbinding Amster-
dam-Amstelveen begon al tij-
dens de besluitfase. Verant-
woordelijk wethouder drs.
M.B. van der Vlis zette de
toon door het woord 'metro'
uit de discussie te bannen.De
toekomst van het openbaar
vervoer zou in Amsterdam
wel op rails moeten worden
gezet, maar dan het liefst met
hetfenomeen sneltram.

Een verbinding die zoveel
mogelijk gescheiden is van
het overige verkeer. En gro-
tendeels bovengronds rijdt,
zonder herinnering aan de
veldslagen in de Amsterdam-
se Nieuwmarktbuurt toen de
metro ondergronds aangelegd

moest worden, halverwege de
jarenzeventig.

Moeizaam kwam in 1988
een overeenkomst tussen de
hoofdstad en haar zuidelijke
buurgemeente Amstelveen
tot stand, waarbij het Am-
sterdamse Gemeentevervoer-
bedrijf (GVB) voor het eerst
buiten de stadsgrenzen trad.

Het stadsdeel Buitenvel-
dert en Amstelveen kregen
met ingrijpende veranderin-
gen te maken: het bestaande
busnet werd afgebroken en
bomen moesten wijken voor
de aanleg van de trambaan.
De veelvuldige protesten wer-
den genegeerd door de voor-
standers van de sneltram.

Vervoersdeskundigen ston-
den huiverig tegenover de
lijn, die op het metrospoor bij
het Centraal Station zou star-
ten en na een ingewikkelde
ombouwoperatie vanaf het
station Zuid/WTC als snel-
tram richting Amstelveen
verder zourijden.

Toch waren dit maar kleine
briesjes in vergelijking met
de storm die opstak toen de
sneltram pogingen deed te
gaan rijden. Technici waar-
schuwden dat het materieel,
deels met Nederlandse onder-
delengebouwd in Brugge, nog
niet geschikt was voor het
uitvoeren van een vlekkeloze
dienstregeling.

„WE HEBBEN GELEERD VAN AMSTELVEENLIJN”
De lijn werd toch eind no-

vember vorig jaar openge-
steld en het gelijk van de
experts kwam direct vast te
staan. De stadstrams van lijn
5, die de helft van de Amstel-
veenlijn vormen, trilden als
een bezetene. De sneltrams
van lijn 51, de andere helft,
stonden te vaak stil: de klap-
treden werkten niet, deurenweigerden dienst, bij vorst
bevroor het elektronischebinnenwerk, een konijn beetde kabel voor communicatie
kapot, het ombouwen van
metro (3 meter breed) naar
sneltram (2,65 meter en met
bovenleiding) faalde, één
sneltram werd total loss gere-
den door een tramkaper,
twee andere voertuigen
moesten eveneens retour
Brugge voor een grondigere-
novatie, bij ongelukken met
het verkeer in Buitenveldert
vielen enkele gewonden en
een dode.

'Maandagochtend-lijn'
werd dus niet ten onrechte de
naam voor de Amstelveen-
lijn, die op 14 februari zelfs
geheel uit dienst moest wor-
den genomen. De sneltram-
verbinding werd overgeno-
men door bussen, terwijl het
testen en proeftijden op-
nieuwbegon.

Op 6 maart zei het GVB
opgewekt: „Over vier weken
rijdt de sneltram weer," om
op 9 april te melden: „De
sneltram blijft tot half juni
buiten gebruik." En 2 juligin-
gen de sneltrams wel weer
rijden, volgens dienstrege-
ling, maar zonder passagiers.
Die konden half augustus
weer gebruik maken van de
sneltram, waar voor de zeker-
heid een bus achteraan reed...
Uitvallen was blijkbaar al een
onderdeel geworden van het
dagelijks levenvan lijn 51.

Deze week gaf de gemeente

Amsterdam groen licht voor
de aanschaf van twaalf nieu-
we sneltramsvoor de Amstel-
veenlijn; een opdracht van

’ 68 miljoen. Ondanks alle pe-
rikelen voldoet de verbinding
aan de vervoersbehoefte. Dit
sterkt het GVB en de ver-
voersambtenaren in het stad-
huis in het idee voor de Ring-
lijn. Deze moet het uiterste
puntje van Zuidoost verbin-
den met station Sloterdijk in
Amsterdam-West.

De beslissing over deze,
een half miljard kostende,
sneltramverbinding valt eind
deze maand. De messen wor-
den geslepen in de hoofdstad
en in Den Haag, waar het
geld vandaan moet komen.
Voor- en tegenstanders ko-
men woensdagavond in de
ring bij een hoorzitting over
de lijn. De één zal het succes
van de Amstelveenlijn aan-
halen, bijvoorbeeld het aan-

tal passagiers per dag: naar
schatting 40.000. De ander zal
wijzen op de rampzalige erva-
ringen met de meer stilstaan-
de danrijdende sneltrams.

Als de gemeenteraad van
Amsterdam eind deze maand
ja zegt en het ministerie van
Verkeer en Waterstaat bereid
is bijna 400 miljoengulden op
tafel te leggen, gaat in 1997 de
exploitatie van de Ringlijn
van start. De echo van het
Amstelveenlijn-debacle zal
dan nog naklinken. Negatief
door de opgebouwde weerzin
in Amsterdam tegen het feno-
meen sneltram. Positief door
het voorkomen van het her-
halenvan gemaakte fouten.

■ Ruim twin-
tigkilometer
langmoet de
Ringlijn gaan
worden, die
Amsterdam
Zuidoost
(Gein) met
Sloterdijk gaat
verbinden.
FOTO:
FRED
DEN BRAVE

Eisen
Projectvoorlichter J. Bak-

ker zegt dat hier grote aan-
dacht aan besteed wordt: „In
hetprogram van eisenvoor de
aanschaf van de sneltrams
staan punten die moeten
voorkomen dat ook de Ring-
lijn zon slechte start krijgt als
de Amstelveenlijn. De leve-
rancier is dan ook nog niet
bekend."

De goede kanten van de
sneltramverbinding tussen
Amsterdam en Amstelveen
worden gekopieerd in de
Ringlijn. Bakker: „Het Ex-
ploitatie Beheerssysteem
(EBS), waardoor de regel-
maat in de dienstregeling ge-
waarborgd wordt, is een suc-
ces en komt zeker terug bij de
Ringlijn. Dat geldt ook voor
het communicatienetwerk.
De Ringlijn heeft als grote
pre boven de Amstelveenlijn
dat er volkomen vrij van het
overige verkeer gereden
wordt. Vertraging door bot-
singen is dan ook uitgeslo-
ten."

Beschermde pleisterplaatsen moeten Europa's
grootste trekvogel uitnodigen tot landen

KRAANVOGELS SLAAN ONS LAND OVER
doorKAREL PASSIER

i DE GROTE PEEL, zaterdag
Waar ooit de heide purper bloeide golft nu tot

Jl^ön de horizon ook heel mooi het dode goud van*et pijpestrootje. Tjeu van Deursen, de vorige
jtoaand gepensioneerde opzichter van Staatsbosbe-heer in dit Peelgebied, heft op een heuveltje zijn

„Als er kraanvogels zitten moeten ze!^anhieruit te zien zijn."

* 2e zijn niet te zien. En gis-,*?ren heeft hij nog drie en-thousiaste meldingen gehad
W Cen Soo^ van dertig stuksFs I^loog' dat vervolgensmiddags een troep van 45
'j e*ien aanstalten maakte omJJ de Peel te landen, en ten-
ie.

0
w at teSen de avond een

übJe van drie aan de grond

Vroegerkeken deboeren ernaaruiten
tegenwoordig de natuurbeschermers.
Als dekraanvogels overvliegen brengen
zij met denoordoostenwind devrieskou
in hunkielzog mee. Een indrukwekkend
gezicht als dezegrootstevogel van Eu-
ropa meteen vleugelspanwijdte van
2.50 meterzich in V-formatie boven
oostelijk Nederland vertoont.Als wind-
jammersin de luchtzeilen zij naar de
overwinteringsgebieden in Spanje. Van
dieduizendenkraanvogels strijken nog
maar weinige neeropenkele traditione-
le pleisterplaatsen inoostelijk Brabant
en Limburg, want daar is het nietrustig
genoeg.
De hele maand november wordtde
wijde omgevingvan hun vaste pleister-
plaatsen thansafgesloten voor ieder-
een, vooruitlopend op het bescher-
mingsplan Kraanvogels dat volgend jaar
in werking treedt.

Overleg
„Soms moeten door aan-

plant wegen en verkeer aan
het kraanvogel-oog worden
onttrokken. Nee, het is geen
plan dat echt geld kost maar
wel veel overleg met allerlei
belanghebbenden. Er moet
gezorgd worden dat bezighe-
den van de mens buiten ge-
hoor- en gezichtsafstand van
de kraanvogels blijven.
Zoiets gaat gepaard met ge-
woon natuurherstel."

Tjeu van Deursen, die zijn
leven lang in de Peel in het
veld heeft gelopen, weet wat
dat betekent. „Vroeger, toen
de kraanvogels met duizen-
den neerstreken kon je vanaf
hun plek veertien kerktorens
zien van dorpen in de omge-
ving," wijst hij. „Nu zijn het
er hooguit drie. De rest gaat
schuil achter de bossen die ik
in dienst van Staatsbosbeheer
zelf mee heb aangeplant. Dit
moest in de jaren vijftig zo
nodig een coulissenlandschap
worden. We wisten toen niet
beter. Het was ook de tijd van
DDT en ander landbouwver-
gif. Je zag de vogels op het
land kreperen, maar wie had
daar toen aandachtvoor?"

Hij weet van de plannen
om de bossen te rooien en het
landschap weer het oude aan-
zien te geven. Er is heel wat
verpest aan dePeel, peinst hij
hardop. „Dat de kraanvogels
hier weer in groten getale
neerstrijken is mijn liefste
wens. En ook van veel men-
sen in deze omgeving," weet
hij.

Monument
Bij het bejaardenhuis in

het dorp Meijel is door toe-
doen van de bejaarden een
monument van twee bronzen
kraanvogels op ware grootte
geplaatst van de hand van de
Bossche kunstenares K. Roo-
vers. De mensen verkozen de
kraanvogel als vertrouwde
blikvanger wanneer zij ach-
ter hetraam peinzen over de
goede en slechte tijden die
voorbij zijn.

„Het worden vast weer be-
tere tijden met de huidige
natuurbescherming," meent
Tjeu van Deursen stellig. Hij
moet dit jaar nog zijn eerste
kraanvogel aan de grond zien.
„Ze komen goed doorvoed
aan. Het liefst staan ze hier
's nachts in het water en zoe-
ken de volgende dag wat
oogstafval op de akkers. Ze
woelen met hun snavel ook
naar bodeminsekten zoals ze
gewend zijn. Ze zijn volstrekt
onschadelijk en hun vlees is
niet appetijtelijk genoegvoor
jagers, maar in hun schran-
derheid leggen ze hier steeds
minder aan vanwege de druk
van demensen."
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zaterdag 2 november 1991 Gevraagd:

uitvoerder/
bedrijfsleider

met ervaring in
KUNSTSTOFVLOEREN

W. van het land. Reacties gaar-
ne m. vermelding van ervaring.
Br. 09-25942 bur. bl. Adam.
WSD zoekt met spoed een
AC-CVTEKENAAR. Telef. ml.
020-6455660.
Wij zoeken volslagen en aan-

I komende LOODGIETERS in
bezit van rijbewijs, voor alle

I voorkomende onderhouds-
werkzaamheden. 020-6251499.
WSD zoekt met spoed een
CALCULATOR staalconstruc-
ties. Telef. ml. 020-6455660.
WSD zoekt een TEKENAAR
voor staalconstructies. Telef.
ml. 020-6455660.

Klotz B.V.
vraagt

CENTRALE
VERWARMINGSMONTEURS

EN SERVICEMONTEURS

Badhoevedorp
020-6595075

Gevr. ONDERHOUDSMON-
TEUR voor onderhoud in een
bakkerij. Inl. 02977-24331.
WSD zoekt met spoed een
bouwkundig CALCULATOR.
Telef. 020-6455660.
TEKENAARS-TECHNICI CV/
AC voor landelijke projecten.
Bugroba Baarn, 02154-15825.
PHOENIX Industrial b.v. Tech-
nisch Uitzendbureau zoekt
voor div. projecten door het
gehele land: lassers met geldig
eert., pijpfitters, bankwerkers,
verwarmingsmonteurs, lood-
gieters, elektromonteurs. Aan-
melden: Houtmankade 20, Am-
sterdam. Telef. 020-6863567.

Gevraagd MONTEUR voor
benzine en dieselmotoren.
Blom Halfweg, 023-383534.
Met spoed 6 GU-lassers, Certi-
ficaat SMAW, voor werk in
buitenland voor langere tijd.
HOOG loon. 040-463659.
Eurotech zoekt voor direct
LASSERS 6 G U, S.M.A.W.
met geldig Lloyds certificaat.
02510-29253.
Gevr. met spoed dunwandig
CV.-MONTEURS (burger-
werk), max. 26 jr., hoog loon.
Warmteservice, 020-6228430.
Telstar Electrotechniek B.V.
vraagt all-round ELEKTRO-
MONTEUR. Hoge salariëring,
autovan de zaak. 020-6167602

GG'BB
zoekt met spoed een

ervaren
uitvoerder

met (praktijk)ervaring in de
woning- en utiliteitsbouw.
Voor diverse projecten in de
regio Alphen a/d Rijn. Bel of
schrijf Management Advies-
buro GG '88, Postbus 388,
3640 AJ Mijdrecht, telef.
02979-11459.
Manpower zoekt TECH-
NISCH/ADM. medew. op
MTS/WTB-nivo. Wil jij een
spilfunktie binnen een dyna-
misch bedrijf? Bel maandag:
020-6241114.
Gevr. nette 2e AUTOMON-
TEUR met enige jaren ervaring
en met rijbew., leeftijd vanaf 23
jaar, salaris ’ 2000 netto p.m.
020-6814335.
WSD zoekt met spoed een
elektrotechnisch WERKVOOR-
BEREIDER. 020-6455660.
Binnen onze horeca-onderne-
ming zoeken wij een zelfst., all-
round, erv. MEDEWERKER,
voor de techn. dienst, woon-
achtig in Adam, v.a. 25 jaar.
Inl. v.a. maandag tijdens kan-
tooruren: 020-6207468

J.P. Knight
(International) B.V.

exploiteert een vloot zeegaande pontons, sleepboten en
serviceboten. In verband met een project (tijdsduur tien jaar) in
Guyana op de Berbice-rivier en aan de havenmond van
Georgetown kan J.P. KNIGHT (INTERNATIONAL) B.V. per
direct een plaats bieden aan:

scheeps-
werktuigkundigen

zij beschikken over diplomaA + BVD

- Wij biedeneen uitzendtermijn van twaalf weken, welke zal
worden gevolgd door een verlof van 6weken

- Enige kennis van de Engelse taal is een vereiste
- Leeftijd tot 35 jaar
- Verder bieden wijeen goedesalariëring

Uw schriftelijke sollicitatie gelieve terichten aan:
J.P.KNIGHT (INTERNATIONAL) B.V.

Havenstraat 18
3115 HD Schiedam
Fax 010-4271414

Kraan Interim
Uitzendorganisatie gespecialiseerd in personeel t.b.v. de bouw-
nijverheid, onderdeel vanKraan Bouwcommputing, zoekt:

werkvoorbereider
voor een komend projekt in deregio Rotterdam

HTS-ers bouwkunde
die opgeleid willen worden totkalkulator/werkvoorbereider

tekenaar autocad
of HTS'er die daartoe opgeleidwil worden in deregio Den Haag

ervaren opzichter
voor een groot U-bouwprojekt

Kraan Interim 8.V., Postbus 1990, 3000 BZ Rotterdam, telef.
010-4005864of 4006866.

HTC
Holland Technical Consultants

is met spoed op zoek naar kandidaten (M/V)
op MTS/HTS-niveau voor de volgendevakatures:

" AC/CV TEK./KONSTR. (regio Utrecht)
" PIPING/APPARATENBOUW TEK./KONSTR. (regio Utrecht)
" SERVICE-MONTEURS M&R/E (regio Amsterdam)
" ELEKTRONICA-MONTEURS (regio Gooi/Amsterdam)
" PIPING COÖRDINATOR met offshore/mechanical completion

ervaring (regio Rotterdam)
" MECHANICALMONTEURS voor fijnmontage werk

(regio Amsterdam)

Uw volledige CV.kunt u zenden aan:

HTC Holland Technical ConsultantsZwijndrecht BV
Zoutverkopersstraat 3, 3334KJ ZWIJNDRECHT
Voor inlichtingen kunt u bellen
Vestiging Amsterdam: 020-6090171
Vestiging Zwijndrecht: 078-102768

Klik Electrotechniek B.V.
zoekt zo spoedigmogelijk

electro-monteurs m/v
Uwreacties aan onderstaandadres

t.a.v. de heer J. Roos
Lutmastraat 134,1073HC Amsterdam, telef. 020-6799844

Reuvers Donkersloot B.V.
vraagt voor spoedige indiensttreding

nette en ervaren monteurs
voor onderhoudswerkzaamheden aan schoorstenen, olie- en
gasgestooktec.v.-installaties, kachels en geisers.

Schriftelijke sollicitaties Nepveustr. 18,1058XP Adam

Stergam Automobielbedrijven N.V. te Amsterdam en
Amstelveen is één van de grootste zelfstandige officiële
Mercedes Benz-dealers van het land.

De groei, ons streven naar optimale service en de verwachting
voor de toekomst, noodzaken ons tot verdere uitbreiding van
ons medewerkerskorps.

Voor onze vestiging in Amsterdam-Donauweg hebben wij per
direkt interessantearbeidsplaatsen voor een

1e monteur
personenwagens
gediplomeerde

2e monteur
personenwagens

De personen die wij zoeken zijn zich ervan bewust dat zij komen
te werken in een bedrijf waar service en kwaliteit voorop staan.
Zij krijgen te maken met een team van enthousiaste medewer-
kers en een vooruitstrevende werkomgeving.
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer
goedte noemen.
Diegene (m/v) die voor een van de aangeboden jobs in aanmer-
king wilkomen reageert snel.

Uw sollicitatie gelieve u terichten aan

Stergam Automobielbedrijven N.V.
Donauweg 11,1043AJ Amsterdam

t.a.v. mevr. J. Vlijm, telefoon020-6134631

Ramada Renaissance Hotel
Amsterdam

een internationaal 5-sterren hotel met 432 luxueuze kamers in
het centrum vanAmsterdam zoekt per direkt (v/m)

all-round
onderhoudsmonteur

De afdeling Technische Dienst is verantwoordelijk voor het
totale technisch onderhoud van elektrische installaties,
airconditioning etc.

Funktie-eisen zijn:
* LTS diploma Elektrotechniek
' evt. VEV zwakstroom
* Leeftijd tot 38 jaar
" Bereid zijn inweekend/wisseldiensten te werken

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Ramada Renaissance Hotel Amsterdam

t.a.v. mevr. S. Huigsloot,Kattengat 1,10125ZAMSTERDAM

Test Equipment Nederland B.V.
Producent van uitlaatgasanalyse-apparatuur
voor de automobielindustrie zoekt met spoed

HTS'er Elektronika
Voor de uitbreiding van onze Research en Development afdeling
zullen zijn of haar werkzaamheden bestaan uit het geheel ont-
wikkelen en produktie-gereedmaken van elektronische analy-
se-apparatuur waarbij tevens het schrijven van de programma-
tuur.

De juiste kandidaten kunnen rekenen op een zelfstandige en af-
wisselende funktie, goedesalariëring en secundaire arbeidsvoor-
waarden.

Uw sollicitatiekunt urichten aan:
Test Equipment Nederland BV

Postbus 120
Bovenkamp 1

1390ACAbcoude
Telef. 02946-4757

T.a.v. de heer L.C.C. Andriessen
Autoschade Rosenboom

heeft plaats voor

autospuiter m/v
en

2 voorbewerkers m/v
Wij bieden een prettige werksfeeren een goed salaris

Strijkviertel 7, DE MEERN. Telefoon 03406-61690
I.P.G. NEDERLAND, Telecommunicatie en Electrotechniek heeft
als landelijk werkzaam installatiebureau korte termijn enkele va-
caturesvoor de functie

bedradingsmonteur
met enige ervaring in panelenbouw, voor het verrichten van di-
verse samenbouw-, montage-, soldeer-, installatie- en test-
werkzaamheden in de regio Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer
en Utrecht. Eigen vervoer is gewenst. Salaris en vergoedingen
gebaseerdop de CAO voor het electrotechnisch bedrijf.
Bel voor informatie 020-6750701 en vraag naar Hans Baas of
stuurt uwsollicitatiebrief voorzien van cv. naar I.P.G. Nederland,
Strawinskylaan 933, WTC, 1077XX Amsterdam.

Funktie/Mediair Interim
Voor een middelgrote gemeente onder de rook van Amsterdam
isFunktie/Mediair Interim, vestiging Rotterdam, op zoek naar

een HTS'er Bouwkunde
voor de afdeling Planologie en

Bouw & Woningtoezicht
Hij/zij houdt zich bezig met:- (technische) controlevan bouwvergunningenen statische

constructieberekeningenen -tekeningen- controleren en toezicht houden op illegalebouwwerken- voeren van correspondentieen administratie betreffende
lopende procedures

- beleidsaanpassing c.g. voorbereidingn.a.v. de
gewijzigdeWoningwet

In eerste instantie gaat het om een tijdelijke aanstelling van een
lalf jaar.Salaris tot’ 5057 bruto per maand.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Patricia van der Poel
/an Funktie/Mediair Interim, telefoon 010-4116867
(privé 010-4526637).

Funktie/Mediair Werving & Selectie van hoger opgeleid
jersoneel, Maasboulevard 122 3011 TX Rotterdam.
Automatiseringspersoneel gevraagd

Matching Pool B.V. zoekt
AUTOMATISEERDERS voor
langlopende projekten, door
heel Nederland. Bel of schrijf,
Matching Pool 8.V., Europa-
laan 20, 5232 BC Den Bosch.
Telef. 073-421600.

LECOUVREUR&CUIPER
zoekt ervaren automatiseerders

Bel nu: 020-6333605
(7 dgn. p.w. bereikbaar)

Automatiseringsdeskundigen
gezochtvoor meer dan 100be-
drijven. Telef. 02510-21653.
PRIDE PROFESSIONALS
zoekt ervaren automatiseerders
van elk nivo. Free-lance/vast
dienstverband. Stuur uw cv.
naar Hoekenrode 2 1102 BR
Amsterdam. Info 020-6968961.

Barnebyte Automatisering is
een systeemhuis dat zich richt
op de automatisering van de
tweewielerbranche (motor,
bromfiets en fiets). Doordat
steeds meer bedrijven in deze
branche willen gaan automati-
seren zoeken wij een ervaren
CLIPPER-PROGRAMMEUR
(m/v) die weet wat program-
meren is en de tweewielerbran-
che leuk vindt. Sollicitaties
schriftelijk, liefst voorzien van
pasfoto, aan Barnebyte Auto-
matisering, Hoofdstraat 96,
3781 AJ Voorthuizen. Voor
inlichtingen 03429-2170.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805. .

automatiseringspersoneel
OP FREE-LANCE BASIS EN VAST DIENSTVERBAND
Expertise m.b.t. HBO-opl., Dibol, Cobol en 4-GL talen,
uitzending naar buitenland behoort tot de mogelijkheden.
Reaktie sturen naar Postbus 549, 3440 AM Woerden

Divers personeel gevraagd

Croes Bussurn
zoekt

Mazda
chef magazijn

ervaring is belangrijk, leeftijd
niet, reiskostenverg. binnen
straal van 40 km, salaris in
overleg.
Sollicitaties: telefonisch
02159-18298, schriftelijk P.b.
465,1400AL Bussurn.
Manpower zoekt HEFTRUCK-
CHAUFFEURS, met EVO-dip-
loma, die in ploegendienst wil-
len werken. Bel maandagoch-
tend: 020-6241114.

DE WIT KLEINTRANSPORT
zoekt een CHAUFFEUR met
groot rijbewijs en chauffeurs-
diploma. Telefonischereacties:

020-6969153,na 12uur
Gevr. part-time personeel voor
KOERIERSDIENSTEN, i.b.v.
eigen auto. Telef. 075-352805.
Slanke vrouw gez. tussen 30 en
45 jr.voor de begeleiding in een
AFSLANKCENTRUM, omg.
Hoorn. Part-time, v. de avond-
uren. Leuke omgang met men-
sen is 'n vereiste. Brief met foto
o.nr. 11-25927bur. bl. Adam.
Massagesalonzkt. meisjes voor
de avond/weekend. LFT./erv.
onbelang. Verd. / 20/uur. Inf.
dag, v. 10-21 u. 020-6631398.
Gevraagd MEUBELSTOF-
FEERDER, part-time, i.b.v.
auto. Telef. 020-6220981.
Horeca Non-Food Groothandel
Kok & Bonnewits vraagt jonge
MAGAZIJNMEDEWERKERS
voor de vestiging 's-Hertogen-
bosch. Opleiding: MAVO/LBO.
Sollicitaties richten aan: Kok &
Bonnewits R'dam 8.V., Vijver-
hofstraat 25, 3032 SB Rotter-
dam t.a.v. de heer P.J. Kor-
pershoek. Voor evt. telefoni-
sche info: 010-4661111.

AUDIOPRODUKTIES B.V.
zoekt

vrouwen-
stemmen

voor het inlezen van erotische
teksten. Goede beloning,
betaling per bladzijde. Telef. ml.
za./zo. 10-21 uur 010-4777705.

Total Benzinestation te
HOORN vraagtpart-time

medewerker m/v
telef. reacties 02155-95436

Part. vraagt 2 SCHILDERS
voor buitenwerk woning te
Adam. Telef. 02510-43390.
De ARC heeft in alle prov.
plaats voor RIJ-INSTR. Stu-
diekostenvergoeding voor
asp.-instr. Info: 015-158904.

Extra zakgeld
verdien jeals

bezorger
van De Telegraaf

Bel voor alle informatie over
prima bezorgloon plus de ex-
tra's zoals fietsvergoeding en
kerstgratificatie:

020-585.3319
Horeca Non-Food Groothandel
Kok & Bonnewits vraagt jonge
MAGAZIJNMEDEWERKERS
voor de vestiging 's Hertogen-
bosch. Opleiding: MAVO/LBO.
Sollicitaties richten aan: Kok &
Bonnewits R'dam 8.V., Vijver-
hofstraat 25, 3032 SB Rotter-
dam, t.a.v. de heer P.J. Kor-
pershoek. Voor evt. telefoni-
sche info: 010-4661111.
Gez. MEDEW., HTS-elektr.,
Eng., Fr., evt. Ital. sprekend, er-
varing in linken van comp.
Rep.werk op lokatie seizoen-
geb., i.b.v. rijbewijs BE. Telef.
06610-17772

Go BRITAIN! Kinderkamp-
werk van febr. tot okt. min. 6
wkn. Activety International,
050-422949.

Met spoed gevraagd
rij-instruct./trice

metof zonder auto
5-Sterren Rijschool

020-6138473/6951867
Sportieve leuke jongens gevr.
voor STRIPTEASE-WERK
(max. 1 tatoeage), voor nieuw
opgezet horecabedrijf. Br. met
foto: 11-25737 bur. bl. Adam.
IRIS 3D STUDIO: Inschrijving
modellen (m/v), van 0-80 jaar.
020-6417093 of 02977-44703.
Avontuurlijke REISORGANI-
SATIE zkt. monteur/chauffeur
voor een reis naar Afrika met
een Mercedes 1519, i.b.v. rij-
bew. B/C/D/E, ruime sleutel-
en/, met vrachtwagens, min.
beschikb. voor 9 maanden, v.a.
1-12-'9l. Ben je geïnteres-
seerd, reageer dan zo snel mog.
Br. 11-25818bur. bl. Adam.
S.K.W. INTERNATIONAL. Een
baan of studie in het buiten-
land, wereldwijd, voor korte of
lange duur! Wij informeren u.
Schrijf voor gratis brochure:
S.K.W. Int., Ptr. Beatusstr. 42
6411 TR Heerlen.
MASSEUSE gevraagd of meis-
je dat daarvoor opgeleid wil
worden, intern mogelijk. Zeer
hoge verdiensten. Telef.
05980- 98635of 05970-21861.
Ben je FOTOMODEL (m/v) of
wil je dat worden (reclame/
mode)? Laat je dan prof. foto-
graferen en opmaken door er-
kend visagiste, ook voor kinde-
ren. Luister naar info-bandje
030-285391, of bel Jacqueline
Rosenberg tijdens kant.uren op
030-769120 (bekend van tv).
Bedrijvencentrum, Hoog
Hiemstraplein 93, Utrecht-C
Free-lancers gezocht voor
geheel Nederland. U kunt

’ 1000 tot ’ 3000 per week ver-
dienen door onze milieuvrien-
delijke waterfilters voor zuiver
drinkwater te verkopen. In bezit
van eigen auto. Bent u geïnte-
resseerd, schrijft u dan naar
TOP Waterfilters, Postbus
40163, 7504RD Enschede.
Voor ons botenbedrijf zoeken
wij per direct voor vaste
indiensttreding (het hele jaar)
een all-round

autospuiter/-
polyester-werk/-

schilder
Schriftelijke sollicitaties s.v.p.
aan

BOOTEPOLCHKG
D-5580Traben-Trarbach

Postfach 1651
Telef. 09-49.8541.2010

Importeur en groothandel
infietsen en onderdelen
vraagt voor magazijn
medewerker

Liefst i.b.v. rijbewijs B/E
F. v. Buuren & Co

Kerkstraat 247,Amsterdam
020-6236563 of 6232857

10Os of VACANCIES abroad.
For info: send ’ 0,70stamps to
Int. Job Search, pb 6597, 4802
HN Breda NL.

Ambitious
Young people wanted to
take & sellphotos inthe

Swiss Alps
09-32.54411307, 9a.m. - 1 p.m.
09-3291405889, 3 p.m. - 7 p.m.

Orwrite Snap Happy s.a.
CasePostale 248

CH-1920 Martigny, Suisse
Vol op WERK in buitenland,
verdien tot $100 per uur, wel
hard werken. Voor lijst met po-
tentiële werkgevers naar Post-
bus 393, 5000 AJ Tilburg (wel
postzegel van ’ 0,80 bijsluiten).
Volgendeweek al aan de slag?
Klein transportbedr. zoekt in-
tern. CHAUFFEURS, voor trai-
ler en/of combi. 02977-26233.
Earn MONEY, 24 hours per
day! Information about several
possibilities: pay / 7,50 to Post-
bank 3825438. MCA, Zeebur-
gerkade 628, 1019 HS
Amsterdam.
Gevraagd HANDIGE mensen
die, als zelfstandig onderne-
mer, op free-lance basis ver-
schillende hand- en spandien-
sten willen verrichten bij onze
relaties. Schrijf voor meer in-
formatie naar: H.H.N., Postbus
75, 6800AB Arnhem.
Bent u skileraar of wilt u als zo-
danig bij de skischool Vasold,
Tauplitz, in Oostenr. werken
(09-43.3688.2337)? Schr.: V.
Bongers, Toutenburg 44, 4761
NS Zevenbergen.Erv. vereist.

Telrek vr. TENNISSERS m/v
voor promotie van nw. artikel in
alle provincies. 020-6830836.
METSELAARS/voegers/tim-
merlui/verwarmingsmonteurs
gevraagd. Gegarandeerd 1,5
jaarwerk. Telef. 013-684267.
Amateurfotogr. zkt. vrouwen
en echtp. voor ser. NAAKTFO-
TOGRAFIE. Inl. 08860-75177.
Modellenburo zoekt vrl. FOTO-
MODELLEN/figuranten voor
mode, reklame, tv. Erv. niet be-
langrijk. Studentes! Stuur dui-
delijke foto's (retour!), p.b.
801,1000AV Adam.
Bakkerij Rosier zoekt voor plm.
4 uur p.d. brood- en/of BAN-
KETBAKKER. 020-6797554.
Gevr. vrouwelijke, EROTISCHE
modellen voor fotoworkshop,
ervaring niet vereist, goede
verdiensten. Geen publicatie.
020-6417093 of 02977-44703.
THUISNAAISTER gevraagd,
omg. Amsterdam, voor repare-
ren van gebruikte spijkerbroe-
ken etc, etc. Inl. 020-6184284.
Dames/meisjes gezocht die
wat willen BIJVERDIENEN.
Voor informatie 020-6951595.
Heb je ervaring als CAISSIÈRE
in een supermarkt? Ben je full-
time beschikbaar dan hebben
wij de baan voor je. Bel maan-
dagochtendsnel: 020-6241114.
HollandVerkeer start maandag
4nov. een avondcursus voor

het staatsdiploma
RIJ-INSTRUKTEURM/V

Een opleidingzonder kopzorg
en met slagingsgarantie

Inf. 020-6252511
Brenda Embregts

Wij zoeken met spoed OPERA-
TOR „Babbelbox" (vr.), die
bereid is erotisch te babbelen.
Goede verdiensten. Centrum
Utrecht. Telef. 030-318117.
Bent u SPIRITUEEL ingesteld?
Wij zkn. hoofdconsulenten, die
onze nieuwe vorm van medita-
tie willen verspreiden. Uw inko-
men is afhank. van uw inzet.
Info Cosmic Fire, P.B. 1109,
1270 BC Huizen, 02159-47642
Perfekt THUISWERK! In uw
vrije tijd, zeer hoog inkomen
mogelijk. Geen trucs, gratis
info: Future World, Dirk Laan-
straat 23,1647AN Berkhout.
Go AUSTRALIA! Grijp je kans
om Australië te leren kennen
via werk en vakantie. Activity
International, 050-422949.
Gevr. part-time CHAUFFEUR
(m/v) voor de woensdag. Sla-
gerij Venekamp, 020-6248106.
Gevr. TEGELZETTERS voor
Duitsland, goede verdiensten,
09-32-14437302
Gevr. CHAUFFEUR, grootrij-
bewijs-, voor Noord-Holland.
Telef. 020-6373363.
Met spoed BLOEMBINDER-
(STER) gevr. met vakdiplo-
ma's, zelfst. kunnende werken.
Inl. Johan Licher, Herengracht
369, A'dam-C, 020-6276328.
FITNESSBEGELEIDER ge-
vraagdvoor de ochtenduren, in
Gaasperdam. Inl. 020-6979517.
Wegens uitbreiding werkzaam-
heden zoeken wij voor onze
zaak in Amsterdam een

enthousiaste, all-round
bromfiets-
monteur
i.b.v. rijbewijs B

Voor inform. bellen 01721-7870
Wilt u snel aan de slag?

Loondienst of zelfstandig?
Full-time of part-time?

Werkt u graag met jonge
enthousiaste leerlingen?
Is autorijden uw hobby?

Wordt dan
rij- instructeur/

trice of
rijschoolhouder

(m/v)
Met erkend Kaderschooldiplo-
ma. Een fijn beroep met goede
mogelijkheden. Binnenkort
starten in Utrecht en Best
nieuwe opleidingen. Schrijf of
bel voor gratis studiegids:

Kaderschool
Industrieweg 71, 5683 CB Best

Telefoon 04998-99425
THUISWERKSTERS: voor al
uw vragen en problemen rond-
om thuiswerk, neem kontakt
op met het Steunpunt Thuis-
werk Adam, telef. 020-
-6795871 dagelijks van 9.30 tot
15.00uur. Uw informatie wordt
vertrouwelijk behandeld.
BEWIJSNUMMERS voor
Speurders en Regelspeurders
worden uitsluitend op aan-
vraag en tegen betaling gele-
verd.

Stichting Zeemanswelvaren Adam
zoekt voor haar zeemansclubin het Westelijk Havengebiedeen

medewerk(st)er
Leeftijd tusssen de 20 en 35 jaar, kennis van het Engels alsmede
het bezit van een rijbewijs zijn vereist.
Gaarne schriftelijke sollicitatiesaan:
mevr. L v.d. Voort, Coenhavenweg 14,1013 BLAmsterdam.

Onmiddellijke
betrekking

Een multinationaal hotel marketing bedrijf zoekt voor een groot
internationaal hotel in het centrum vanAmsterdam

promotie-
medewerkers (m/v)

part-time
Indien u beschikt over uitstekende communicatievaardigheden,
een dynamisch karakter hebt en goed in teamverband kan
werken,

kom dan op woensdag 6 november
of donderdag 7 november (tussen 9
en 12 of tussen 2 en 6 uur) even
langs bij Hilton Amsterdam,
Apollolaan 138-140.
Goed voorkomen en minimaal middelbare opleidingvereist.

Gevraagd all-round
winkelslager

voor onze vestiging in A'dam-West
i.b.v. S.V.O.

Voor de juiste man bieden wij:
Goedsalaris, gezelligewerkkring

promotie of doorgroeimogelijkheden
Voor ml. Slagerij Groen

Telefoon 020-6867415 of 071 -721152 na 19.00uur

Tegelzetters
voor bouw in OOST-DUITSLAND gezocht. Mogelijkheid
overnachting aanwezig. Telef. sollicitatie 09-49.2859.1277

Wijlhuizen B.V. i
Import-Groothandel-Automaterialen, Bedrijfswagens^

ZOEKT

junior 1
vertegenwoordiger m|

in hetrayon Noord-Holland i
Leeftijd ca. 23 jaar.
In bezit vanrijbewijs B/E.

Sollicitatierichten aan:
Wijlhuizen B.V.

Barndegat 9,1505 HMZaandam I
t.a.v. dhr. G.J.M. Simis, 075-168284

Eurosignaal Beveiligiri
Met het oog opzekerheid

Eurosignaal is een eigentijdse
beveiliger die haar werkzaamheden

verricht inde regio's
Haarlemmermeer en Utrecht^

Eurosignaal heeft plaats
voor full-time en part-time

beveiligers in de navolgende diensten:

* Mobiele surveilland
* Alg. portiersdienste

* Nachtportiersdienstö
Wij vragen van u:
- servicegerichte instelling
- opleiding op MAVO-niveau
- leeftijd vanaf 21 jaar- rijbewijs B

Wij bieden u:
- salaris conform de cao
- prima secundaire arbeidsvoorwaarden- 8% vakantietoeslag
- studiekostenregeling
- pensioenregeling
- gratis uniformkleding

Heeft u belangstelling?
Zend dan uw sollicitatiebrief met recente pasfoto
onderstaandadres, t.a.v. de heer W. J. VAN DEN BERG.

Eurosignaal Beveiliging B.V. 5
Postbus 324

3640AH Mijdrecht
Telefoon 02979-72210 I

Steps Barcelona !
requires for winterseason 91 /92 and summerseason 93

experienced
holiday entertainers

with practical knowledge of Spanish, German and Ertl
French.

Send c.v. with photo to

Steps 90SA.
C/Pau Claris 103,18
E-08009 Barcelona

Telef. 09-34.3.4121350
Fax 09-34.3.4121906

Ven Diepvries B.V. I
is een groothandel in diepvriesprodukten. Dagelijks leverejjft
onze diepvriesprodukten aan winkeliers, horecabedrijvefC
grootverbruikers in de Randstad. Zeer binnenkort verhuizey
naar een gloednieuw pand in het gebied Amsterdam-Slote** 1In verband hiermee zoeken wij voor direct: o

chauffeurs ]
(groot-rijbewijs en chauff.dipl.) _

vrieshuismedewerkers;
(v.a. 16jaar) 1

Sollicitatiekunt u richten aan
VEN DIEPVRIES B.V. A
Jan van Krimpenweg 1 '2031CE Haarlem, telef. 023-319358

Eurocamp maakt meer werk
van vakanties

Op meer dan 200van de mooiste campingsvan Europa heé_Brocamp ruime bungalowtenten en stacaravans neergezet. o\,
pleet tot de blikopener aan toe. Voor een vakantie die 4
steeds meer mensen wordt gezien als het leukste wat je rr»
kinderen kunt doen. En daar kun jij ons bij helpen. Wij zo»
voor het nieuwe seizoen

campingmedewerkers m/v
en

spelleiders m/v
Een mooie.kans voor representatieve jonge mensen tussen <A
en 30 die hun talen (Engels en Frans of Duits) spreken efl'l
willen gebruiken.Wanneer jevan eind april tot half juliof van
juli tot eind december beschikbaar bent, kun je op een va'
Eurocamp campings campingervaring opdoen met je talen, i<
ganisatietalent en het toerisme. In samenwerking met art
jonge mensen uit andere landen. Daarom is werken voor &
camp meer dan zomaar een baantje. Je moet er wel flexiW
enthousiast voor zijn. Heb je er zin in, schrijf dan voor meer
een briefkaart naar Eurocamp, afd. Campingmedewerkers, f
bus 1071, 3800 BB Amersfoort o.v.v. ref. Tl. ,

Bizzy Uitzendbureau
ZOEKT VOOR EEN

INTERNATIONAALCOMPUTERBEDRIJF
* voor deregio Zwolle

servicetechnici buitendienst
MTS-E, 20-23 jaar,woonachtig in Overijssel

" telef./receptionistesregio Amsterdam en Hoofddorp I
Ervaring met telefooncentrale en WP 5.1, 20-25 jaar

Voor meer info bel
BIZZY UITZENDBUREAU, telef. 020-6758581

Reisbegeleiding
een boeiend vak

PART-TIME PRAKTIJKOPLEIDINGEN MET GARANTIES1
v.a. half januariopleidingen door het hele land

„aanbevolen doorreisorganisaties"
dit betekent voor jouzekerheid van een carrière als

host(ess), reisleid(st)er, entertain(st)er
Voor uitgebreide brochure, bel 013-359898

Of schrijf naar postbus 543, 5000AMTilburg

1.V.0.R,
1

Werken in de reiswereld
Hetl.lT.

met de hoofdvestiging in Toronto
issinds 1983 in Nederland gevestigd en

geeft dag-en avondopleidingenvoor (m/v)
RESERVERINGS/BALIEMEDEWERKER:

reisbureau of luchtvaartmaatschappij
(GROND)STEWARD/ESS: luchtvaartmaatschappij
International Institute of Travel

Herengracht 340,1016 CG Amsterdam 020-62299
Plein 17, 2511CS Den Haag 070-3659»
Goudsesingel 154, 3011 KD Rotterdam 010-4136»

Ben jij het model dat wij zoeken...
CITY CENTRE PROMOTIONS zoekt ter uitbreiding van W
modepresentatieteam mannelijke en vrouwelijke MODELLEN.
Dit team zal worden ingezet bij o.a. previewshows en beur*

' door geheelNederland. De minimale lengtevoor dames is 1.73
envoor heren 1.83 m.
Schriftelijke reacties met foto en maten kan je sturen naar O'
CENTRE PROMOTIONS, Postbus 643, 5550 AP Valkenswaard-

Horecapersoneel gevraagd

Hotel Ambassade
een 47kamers tellend stijlvol hotel in het centrum van Adam

zoekt een
PROFESSIONELE/REPRESENTATIEVE

receptionist(e)
met gevoelvoor kwaliteit en service

Voor deze zelfstandige functie zoeken wij iemand die beschikt
over organisatievermogen en goede contactuele eigenschappen.
Uitstekende beheersing moderne talen is een vereiste. Ervaring
in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
Goede salariëring.
Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan Hotel Ambassade, afd.
Personeelszaken, Herengracht 341,1016AZ Amsterdam.

Hotel Smits****
in het centrum van Utrecht, heeft binnen het jonge/enthousiaste
team, dankzij stijgenderesultaten, plaats voor een dynamische

restaurant-supervisor m/v
om ons huidige serviceniveau te continueren.
Tevens zoeken wij voor 8 è 16uur per week een zelfstandige

nachtportier m/v
Honorering volgens de Horeca-CAO. Voor meer informatie over
de functies vragen wij u te bellen 030-331232 Sollicitaties met
cv t.a.v. deDirectie. Vredenburg 14, 3511 BA Utrecht.

Bowlingboerderij Imming B.V.
Restaurant In den Stallen te Winschoten
zoekt voor zo spoedigmogelijk een m/v

restaurantkelner en leerlingkelner
Wij VRAGEN voor de funktie van restaurantkelner: afgeronde
S.V.H -opleiding, ervaring in meerdere bedrijven, leermeesters-
diploma (of bereid zijn dit te behalen), leeftijd 23-30 jaar.
Wij BIEDEN: 5-daagse werkweek, zelfstandig functioneren in
prettige werksfeer, goed salaris volgens Horeca CAO, goede
toekomstmogelijkheden, voor woonruimte kan worden gezorgd.
Sollicitaties vergezeldvan een recente pasfoto en cv. te zenden
aan de heer J.G. Imming, Oostereinde 10, 9672 TC Winschoten,
telef. 05970-14073.

(Para)medisch personeel gevraagd
Gevraagd goud/porselein
TECHNIKER voor praktijk-
laboratorium bij Nederlandse
tandarts in Duitsland (grens-
geb. Venlo 20 km). Salariëring
en werktijden in overleg. Telef.
overdag: 09.49.216212904. 's
avonds/weekend: 045-452881
Ik verlaat mijn baas voor een
baan in Engeland. WIE wil mijn
baan als tandartsassistente
overnemen? Ervaring is een
pre, maar geen vereiste. Het is
een gezellige praktijk in
A'dam-West met 2 tandartsen
en 1 mondhygiëniste. Leeftijd
v.a. 17 jaar. De baan is voor 3%
dag p.w. Soll. schriftelijk onder
nr. 08-25820 bur. bl. Adam, of
telefonisch: 020-6183751, a.s.
donderdagen vrijdag.

Kolenaar Dental Laboratorium I
BV vraagt ervaren porselein/ 'PROTHESE-TECHNICUS m/v. <
Soll. richten aan: Kolenaar <
Dental Laboratorium BV Post- i
bus 327, 7100 AH Winterswijk, !
telef. 05430-14219.
TANDARTS-ASSISTENT(E)
gevraagd, part-time. Overtoom
206, Amsterdam, 020-6183930.
Voor spoedige indiensttreding
gevr., in de Euterpe Apotheek,
Euterpeplein 41, 3816 NR
Amersfoort, telef. 033-751001,
APOTHEKERSASSISTENTE.
Inl. van ma. t/m vr. tussen 10-
-17 u. bij M.l. Kijzer, op boven-
staand telef.nr.
Gevr. full-time TANDARTS-
ASSISTENTE, met ervaring
Apollolaan, Amsterdam. Brie-
ven 08-25885 bur. bl. Adam.

De Open Hof biedt woonruimte en verzorging aan 100bewoners
en beheert een complex van 36aanleunwoningen.
Hiernaast vervult De Open Hof een wijkfunctie waarbij andere
wijkbewoners gebruik kunnen maken van de faciliteiten en
mogelijkhedenvan het huis.
Wij vragenvoor de afdeling verzorging:

- EEN VERPLEEGKUNDIGE (M/V) VOOR DE NACHTDIENST
(7 nachten op, 7 nachtenaf - van 23.00 - 07.30uur)

- INVALMEDEWERKERS (M/V)
VOOR DE AVOND- EN NACHTDIENST

MET DIPLOMA BEJAARDEN- OF ZIEKENVERZORGENDE
(werktijden avonddienst: 16.45- 23.00 uur
werktijden nachtdienst: 23.00 - 07.30 uur)

De CAO- Bejaardentehuizen is vantoepassing.

Voor nadere informatie kunt u vragen naar zr. Kuiper, hoofd
verzorging: telefoon 020- 69206 22

Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen kunt u richten aan
dhr. H.J. Janssen, directeur, Fahrenheïtstraat 115,
1097PP Amsterdam.

BovenlJ Ziekenhuis
Het BovenlJ Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in Amster-
dam-Noord, met 301 bedden en ruim 700 medewerkers.
Het ziekenhuis is in 1987 in gebruik genomen. Er wordt gewerkt
volgens moderne inzichten en technieken. Kleinschaligheid en
cliëntgerichtheid staan centraal.

Binnen de Paramedische Dienst, voor de Centrale Sterilisatie
Afdeling, is een vacature voor een

sterilisatie-assistent
full-time dienstverband

(part-time behoort tot de mogelijkheden)
TAKEN:
Ten behoeve van dekliniek/polikliniek- reinigen, sorteren, verpakken en steriliserenvan

instrumentarium
- beheer, bevoorraden en distribueren van sterielegoederen

FUNCTIE-EISEN:
- ervaring in een soortgelijke functie en/of in het bezitzijn

van het diploma sterilisatie-assistent- in teamverbanden zelfstandig kunnen functioneren
- het verrichten van bereikbaarheidsdiensten- indien u niet in het bezit bent van het vereiste diploma, dient

irbereid te zijn de opleiding te volgen

SALARIS:
Minimaal ’ 2268, maximaal ’ 3202 per maand, volgens functie-
groep 25. Sollicitanten van 22 jaar en jonger worden betaald
volgens functiegroep 23 (vanaf / 1164 tot ’ 2095). De overige
arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de Cao
Ziekenhuiswezen.
INFORMATIE:
Telefonisch bij mevrouw J van Schoonneveldt, hoofd CSA,
020-6346392 (traeer 266) of 020-6346346.

SOLLICITATIES:
Schriftelijke sollicitaties binnen 14dagen aan dhr. H. Nieuwland,
Hoofd Personeel & Organisatie BovenlJ Ziekenhuis,
Statenjachtstraat 1.1034CS Amsterdam.

Tandtechnisch lab. Denthebo
zoekt een (m/v)

leerling-tandtechnicus
18-22jr. Onze gedachtengaan uit naar een leerling, die reeds in

de tandtechniek werkzaam is. Alleen schriftelijke soll. richten aan
TTL Denthebo, Tussen Meer 80,1069DS A'dam-Osdorp

Op PART-TIME basis gevraagd,voor enige dagenper maand
GEDIPLOMEERD:

avond/nachtverpleegkundige A
anesthesie-assistent(e)

OK-assistent(e)
Inlichtingen 023-319564

Technisch personeel gevraagd
NIEROP B.V.

voor Voh/o en Daihatsu zoekt
automonteur

Sollicitatie na telefonische af-
spraak 020-6183951, met de'heer W. van der Waal. Vancou- tverstr. 2-12 Amsterdam-West. ,
Uitzendburo Free-Lance zoekt i
op zeer korte termijn een goede
techn. MAGAZIJNKRACHT.
Interesse, bel dan nu 020-
-6160121 of kom langs bij de
Overtoom.
Manpower zoekt CHEF Tech- !
nische Dienst. De geschikte I
persoon is in het bezit van <
MTS-HTS Elektrodiploma met <WTB-achtergrond en leiding- "gevende capaciteiten. Bel \
020-6241114, vraag naar Peter, t
CV-MONTEURS/loodgieters I
m/v voor utiliteits-projecten. I
Wilt u een goed salaris, meer {
zekerheid en evt. een auto v.d. ]
zaak? Bel Teepool voor een af- 1
spraak: Miranda Staal, telef. 1
03240-96675. E

OFFSHORE-ERVARING?
Inter-Services zoekt

drillers
Bel 02510-29227

Alba-Autoschade B.V. vraagt
voor haar schadeherstelbedrijf
te Amsterdam met spoed

voorbereiders
autospuiten

Telef. 020-6196212 ook in het I
weekend. ;
Help we need you. Manpower I
.oekt AUTOSPUITERS, met I
srvaring. Bel 020-6241114. !
Techn.inst bedrijf TAKACS P. ]
i/Villemstr. 55-57, 3051 PN Rot- 'terdam, vraagt met spoed
scheepswerktuigkundige A en
B en/of bedrijfswerktuigkundi-
-3e B, liefst met stoomervaring
rijdens kant.uren 010-4227477.
rEKENAARS-CONSTRUC-
rEURS WTB v. div. projecten.
3ugroba Baarn, 02154-15825.
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Jtrechts farmacologisch instituut doet opzienbarende
ondsten
attehersenen

door
ANDRÉ
DE
KROMME

Drang tot VERSLAVING op het spoor

UTRECHT, zaterdag

' Wij mensen hebben niet zo veel op
**et ratten. Toch lijkt zo langzamer-
hand een beetje meer waardering
|°or deze dieren op zijn plaats. Het
laat te ver om te zeggen dat zij de
.toens van allerlei verschrikkelijke
ferslavingen af zullen helpen, maar
fö niet onbelangrijke bijdrage daar-
j°eleveren zij wel degelijk.
{ Al jarenschittert de rat bij
f*t verslavingsonderzoek in
fe.n hoofdrol. Het slimme dierpüjkt niet alleen uitermate
pschikt voor proeven op dit
rrrein, maar lijkt er nog 10l
P te hebben ook. Telkens**eer valt het de onderzoekersPP hoe de ratten met animoRUn medewerking verlenen,
l-fcen reden te meer waarom
Pet met deze dierenzo prettigperken is," zegt onderzoekerPP het gebied van hersenen-B"-gedrag, Nick Ramsey.

een veel grotere ver-

twenste van de rat is dat zijnersenen nogal wat overeen-
komsten vertonen met diepn demens. Zowel bij ons als
P 1! derat zijn er hersengebie-pen diebepaalde functies ver-
hullen. Daarom zijn zij voorpns ideale medewerkers."

Verslaving, wat is dattoch? Waar-
omraakt de een aan de drank en
deanderniet? Waarom gaat ie-

mand uiteindelijkkapot aan heroïnegebruik
terwijl een anderna een paarprobeersels
kan zeggen: ik houd 't wel voor gezien met
dierommei?
Bij hetonderzoek naarhersenenen gedrag
is mennu een wezenlijkstuk in derichting
gekomenvan een antwoordop deze intrige»
rende vragen. Bepaalde vermoedens dieai
eentijdje bestonden omtrenthetverslaafd
raken van mensen, zijnbij proeven met

ratten duidelijk bewaarheid.
Die opzienbarende bevindingen zijn gedaan
in hetRudolf Magnus Instituutvoor Farma-
cologievan de Utrechtse Rijksuniversiteit. *Onderzoeker Nick Ramsey, die aanstaande
dinsdagpromoveert, heeft daareindelijk de
almaar sterker wordende aanwijzingen
kunnen bevestigen datbepaalde stoffen in
de herseneneenrol spelen bij het verslaafd
raken.
Ook blijkt, bij ratten, hetverslavingsrisico
verhoogdte worden doorpsychische
stress. En ook die speeltvrijwelroker bij de
mens eenrol.

■ Onderzoeker Nick Ramsey
„ De hersenenvan derat ko-
men nogalovereen met die
van de mens. Daarom is derat
voor ons een idealemedewer-

GLENNWASSENBERGH

Vermoedens
■ Ramsey heeft juist een be-

onderzoek afge-ven. In het Utrechtse Ru-
ï°« Magnus Instituut voor
farmacologie heeft hij aange-toond dat allerleiwetenschap-
pelijke vermoedens die er be-
stonden ten aanzien van ver-siaaid-raken, juist zijn. Bij-
voorbeeld de invloed vanarugs (via de moeder) op een
geboren kind in het latere'even.
Maar van nog grotere bete-f?nis is zijn bevinding dat er

P» verslaafd raken inderdaad
,*prake is van individuele ge-
voeligheid. Wat dus eindelijk
fets opheldert rond die eeu-'J^gknagende vraagrond het
fenomeen verslaving: waar-
f'n toch de een wel en depnder niet? Die persoonlijke
jpvoeligheid blijkt te schui-**n in bepaalde stoffen die in
"tte hersenen geproduceerd"borden.
Hoewel de proefnemingen>*n het Rudolf Magnus met

ü^tL.Cn gedaan zijn, vormen de
inkomsten op zn zachtst ge-egd sterke aanwijzingen over

°e het met verslavingsge-
r 1-bij de mens zit. Die grote
voorspellende waarde steunt
°k op de betrouwbaarheidan het gebruikte diermodel.
at moet zoveel mogelijk
vereenkomst vertonen met

iet verslavingsgedrag van
In Utrecht is dit mo-

!el al menigmaal beproefd,aaat het begin jaren zeventig
dit ontworpen door de hui-
*ge hoogleraar psychofarma-

Lologie prof.dr. Janvan Ree.

Infuus
Qrói gaUW na de StaTt Van Zi3noaerzoek ziet Ramsey dat
tem ratten wel degelijk geïn-
di~es?.eerd ziJn in de cocaïne
Ken al,zelf kunnen bemachti-

"" Bij deze eerste onder-oeksfase, die vijf dagen zals^ari duren, zijn 15ratten ver-
c} over 15 kooien. Zij zit-
n«7 aar gedurende drie uren
£*etmaal in. In dietijd kun-djn zij zichzelf de drug toe-enen- Daartoe zijn zij via
jflpermanent ingebracht me-
e^ss\angetje aangesloten op
p ]n de kooi aanwezig
j/11Pjs met cocaïnehouden-
te

e vloeistof. Door met de po-
ken °£ een Pedaalt3e te druk_
»kÜ'. kunnen zij zichzelf eengegeven. J

dei- * derenblijken er bijzon-
op geinig trek in te hebben
als Pedaaltje te trappen
sch Cr een Bewone fysiologi-
serf ?outoPlossing in het re-
ef^olrtJe zit. Dat heeft het

eet van kraanwater. Zij ne-
'sl«L.- an zo n viJf tot tien
d^°kjes' per dag. Maar gaat

verslavende cocaïne hetip^oirtje in> dan gaat het
to_lkooien meteen anders
de Ti nemen de ratten ie-qre da_ meer van het spul.
_ü. 3* viifde daS ziin ziJ ala»n deveertig shotjestoe.~Als je dat ziet," vertelt«unsey met groot enthousias-
da+'j Je er dusgetuigevan« aeze dieren bezig zijn een
erslavingte ontwikkelen. Zij

Co ..ec*lt nooit eerder metwLCafne in aanraking geweest,, ant zij zijn door ons ge-
bekt en 'opgevoed. Dus"at wij zien is precies datgenewaarin wij ontzettend geïnte-
resseerd zijn, het verslaafdraken. Hoe gaat dat toch, watgaat er dantoch in hetkoppievan zon beest of in een mensom?"
"j het speuren naar een

antwoord op die vragen kan
onderzoekerRamsey steunen
op feitenkennis en sterke aan-
wijzingen die in ditzelfde
Utrechtse instituut al eerder
aan het licht zijn gebracht. Zo
weet men inmiddels dat be-
paalde stoffen in dehersenen,
de zogenoemde neuropepti-
den, te maken hebben met
allerlei gedragsuitingen. Zo is
bijvoorbeeld bekend dat er
neuropeptiden zijn die sterke
overeenkomst vertonen met
de werking van opiaten, zoals
morfine. Van die bepaalde
groep neuropeptiden wordt
dan al vermoed dat zij betrok-
ken zijn bij allerlei prettige
sensaties zoals die optreden
bij lekker eten en sex, maar
ook bij verslavende zaken als
alcohol drinken, gokken en
drugs gebruiken.

Geïnspireerd door deze
sterke vermoedens gaat
Ramsey zich dan ook richten
op die specialegroepvan neu-
ropeptiden. Hij gaatkijken of
inderdaad de systemen van
deze stoffen in derattekopjes
iets met verslaving te maken
hebben. Dat er individuele
verschillen zijn, heeft hij al
aangetoond. De sterke dosis

cocaïne waaraan alle ratten
kennelijk verslaafd raken, is
hij bij steeds weer nieuwe
dieren geleidelijk gaan ver-
minderen. Tot de ratten gin-
gen aarzelen: zal ik wel of
geen shotje nemen. Die
drempelwaarde is duidelijk
aan een ratte-individu gebon-
den.

Voordat er nu weer nieuwe
dieren de kooien met cocaïne-
pompjes ingaan, worden zij
door Ramsey en zijn mede-
werkers behandeld. Zij krij-
gen een stof toegediend die de
hersensystemen waarin die
heel bepaalde neuropeptiden
een rol moeten spelen, tijde-
lijk uitschakelen.Dat gebeurt
bij acht van de vijftienratten.
De overige zeven worden niet
behandeld.

In het laboratorium heerst
uitbundige vreugde als deon-
derzoekers zien dat de ratten
waarbij dat heel specifieke
neuropeptiden-systeem is uit-
geschakeld, duidelijk minder
trek in de cocaïne hebben.De
neiging tot verslaafd raken
neemt af! De niet behandelde
dieren zijn al weer gauw ver-
slingerd aan dedrug.

De onderzoekers zijn ook

Promovendus
NickRamsey;
„Lustgebiedje
in brein speelt

wezenlijke rol"
zo ver gekomen dat zij een
heel specifiek gebied in de
rattehersenen hebben gevon-
den dat hierbij eenrol speelt,
het zogeheten 'ventrale teg-
mentum'. Dat gebiedje ligt in
de buurt van de hypothala-
mus, waarvan men onlangs al
ontdekte dat deze te maken
heeft met ons lustgevoel bij
sex. Die twee lijken met el-
kaar in verbindingte staan.

Nick Ramsey: „Het lijkt
steeds duidelijker dat dit ge-
bied een essentiële rol speelt
bij de verslavende werking
van bepaalde stoffen. Het is

natuurlijk van groot belang
datwij nu het sterke vermoe-
den van een heel bepaald ge-
bied in de hersenen inder-
daad bevestigd hebben. Zeer
waarschijnlijk is bij de mens
een vergelijkbaar gebied aan
te wijzen."

„Wat die speciale neuro-
peptiden betreft, is dat al heel
duidelijk. Die spelen bij de
mens zonder meer een rol.
Logisch dus dat het wel of
niet optimaal functioneren
van de hersensystemen van
belang is voor het al dan niet
verslaafd raken. Hier is dus
de genetische huishouding, de
erfelijkheid, in het spel."

Opzienbarend is ook het be-
wijs dat ratten later in hun
leven meer risico lopen ver-
slaafd te raken als zij voor
hun geboorte al met drugs in
aanraking kwamen omdat
hun eigen moeder 'aan de
drugs was. Om dit keiharde
bewijs op tafel te krijgen,
voegt men nu en dan wat
morfine toe aan het drinkwa-
ter van zwangere rattemoe-
ders. „Wij hebben morfine
gebruikt, omdat een aantal
zwangere vrouwen ook morfi-

neachtigestoffen gebruikt."
Direct na de geboorte krij-

gen de ratjes pleegmoeders.
Op die manier kunnen zij
geen spoor van morfine meer

binnenkrijgen. Bovendien
sluitmen hierdoor uit dateen
eventueel in het latere ratte-
leven optredende ver-
slavingsneiging terug te voe-

ren zou kunnen zijn op ver-
waarlozing door de moeder
dieaan de drugs was.

Deze emotionele verwaar-
lozing kan ook een rol spelen
bij mensenkinderen en hun
verslaafde moeder. Sterk ver-
waarloosde kinderen verto-
nen wellicht ook een ver-
hoogd verslavingsrisico. In
hetRudolf Magnus wordt ook
deze invloed dus volledig uit-
gesloten door de pasgeboren
ratjes onder de hoede te plaat-
sen van goed verzorgende
pleegmoeders.

ALs de ratten op wat latere
leeftijd weer met drugs ge-
confronteerd worden, blijken

zij duidelijk gevoeliger
voor verslaving te zijn
dan hun soortgenoten
waarvan de moeders
tijdens de zwanger-
schap water zonder
ietserinkregen.

Inmiddels is na het
afsluiten van het on-
derzoek waarop Nick
Ramsey dinsdag pro-
moveert,bij deze 'mor-
fine-ratjes' nóg een in-
teressante ontdekking
gedaan. Bij de dieren
blijkt later een heel
klein hersengebiedje
dat verbinding heeft
met het al zo duidelijk
betrokken 'ventrale
tegmentum' véél ge-
voeliger geworden te
zijn. Ramsey: „Het ziet
er dus naar uit dat wij
hier iets te pakken
hebben van lange-ter-
mijninvloed. Het is be-
kend dat kinderen van
moeders die in de
zwangerschap morfine
gebruikten, later ook
kunnen kampen met
concentratiestoornis-
sen of een beetje ge-

remde groei."
De derde belangwekkende

vondst is de aantoonbare in-
vloed van psychische span-
ningen op het verslavingsrisi-
co. Het onderzoeksteam heeft
eerst lichamelijke stress toe-
gediend, door de ratten heel
lichte stroomstootjes onder
de poten te geven. Het blijkt
dan dat zij hierdoor niet ont-
regeld raken. Zij hebben net
zo weinig belangstellingvoor
cocaïneals de overige dieren.

Daarna brengt men een
aantalratten in een emotione-
le stresstoestand. In een kooi
zitten twee dieren, van elkaar
gescheiden door een plexi-
glaswandje met gaten erin.
Die dieren kunnen elkaar dus
zien, horen en ruiken. Het
ene dier krijgt voetschokjes,
net genoeg om het te laten
piepen. Het andere dier is
alleen noodgedwongen getui-
ge van het plagen van zijn
buurman.

■ Opzienbarend is het datrattejongen meerrisico lopen
verslaafd te raken alszij voor hun geboorte almet drugs in
aanraking kwamen omdat hun eigen moeder 'aan de drugs
was.

LIEFDADIGHEID MET EEN LUCHTJE
door
THEOJONGEDIJK Landmacht-officier vervult

dubbelrol in ideële stichtingALPHEN AAN
DEN RIJN,

zaterdag
In ongeveer een half mil-

joen brievenbussen dwar-
relt dezer dagen de kleur-
rijke folder van de Stich-
ting Curae Vitae uit Al-
phen aan denRijn. Afbeel-
dingen van spelletjes, heb-
bedingen, gereedschap en
audio-apparatuur moeten
de lezer in de weken voor
de decemberfeestenin ver-
leidingbrengen.

Wie voor / 37,50 donateur
wordt, 'heeft hetrecht om een
jaar lang te profiteren van
zeer voordelige aanbiedin-gen. Minimaal moet wel ’ 50
per bestelling worden uitge-
trokken, zo schrijft de organi-
satie haar 'leden' voor.

„U ondersteunt met uw do-
natie en uw aankopen de
doelstellingen van de Stich-
ting. Curae Vitae gaat er van
uit dat als er echt hulp nodig
is deze hulp wordt verleend.
Want hoe vaak veranderd er
iets in een heel korte tijd en
kan u morgen iemand zijn die
hard hulp nodig heeft en is
het een geruststelling dat Cu-
rae Vitae er ook voor u is",
aldus de letterlijke tekst in-
clusief spellingsfout.

Uit onderzoek van deze
krant blijkt dat de Stichting
Curae Vitae op 3 september
van dit jaar bij notaris mr.
B.J. van Leeuwen in Noord-
wijkerhout is opgericht. Als
initiatiefnemer staat Frederik
Willem Hoefnagel uit Alphen
aan den Rijn genoteerd. Vol-
gens een bij de Kamer van
Koophandel in Leiden gede-
poneerde akte is hij werk-
zaam als 'rijksambtenaar.

Uit het Stichtingenregister
wordt duidelijk dat in de per-
soon van initiator Hoefnagel
niet alleen de voorzitter van
het bestuur schuilgaat, maar
ook de secretaris en de pen-
ningmeester. Andere be-
stuursleden zijn er (nog) niet.

Directeur van Curae Vitae
is Harry Pieter Christiaan
Schram, eveneens woonach-
ting in Alphen aan den Rijn.
Beiden zijn volgens het offi-
ciële stuk 'bevoegd.

Rijksambtenaar Hoefnagel
dientin hetdagelijks leven als
officier bij de Koninklijke
Landmacht bij de directie
Materieel inDen Haag.

Stichtingsdirecteur Schram
omschrijft zichzelf als 'organi-
satie-deskundige' Naar eigen
zeggen heeft hij in deloop der
jaren een zestigtal bedrijven
gereorganiseerd. Hij treedt
namens de Stichting op als
spreekbuis.

Direct nadat het Centraal
Bureau Fondsenwerving
(CBF) in Amsterdam was ge-

tipt over de activiteiten van
Curae Vitae is deze controle-
rende organisatie met een on-
derzoek begonnen. Om de
steunwaardigheid van een
fondsenwervende instelling
te kunnen beoordelen, wordt
o.a. gekeken naar de bestuur-
lijke en organisatorische aan-
pak.

Op basis van de folder van
de Alphense Stichting en de
eerder genoemde openbare
aktes stelt CBF-directeur
M.J. Wester: „Deze zaak
wekt om een aantal redenen
wantrouwen, waarbij ik mij
niet aan de indruk kan ont-
trekken dat het persoonlijk
belang ook eenrol speelt."

„Wij stellen aan een be-
stuurssamenstelling de ver-
eiste dat er minimaalvijf per-

sonen deelvan uit maken. De
bestuurders mogen geen fa-
milie van elkaar zijn, dan wel
een partnerrelatie hebben.De
drie belangrijkste bestuurs-
functies verenigd in een en
dezelfde persoon, zoals bij
deze Stichting het geval is, is
zeer strijdig metonzeregels."

De heer Wester hekelt
voorts de 'drempel' dieCurae
Vitae voor hulpverlening op-
werpt. De CBF-directeur: „In
de statuten van de Alphense
Stichting staat dat hulpverle-
ning alleen dan plaats zal vin-
den als duidelijk blijkt dat
hulpverlening door anderen
is opgehouden of als er voor
andere hulpverleners geen
mogelijkheden zijn. Dat bete-
kent gewoon dat Curae Vitae
pas als allerlaatste van plan is
om in actie te komen. Op die
manier kan iedere hulpaan-
vraag eindeloos worden ge-
rekt."

Omdat in de folder van Cu-
rae Vitae gebruik wordt ge-
maakt van de namen van be-

Een 50-jarigeofficier
van deKoninklijke
Landmacht blijkt de op-
richter van een nieuwe
'liefdadigheidsinstel-
ling', diedoor middel
van een geschenkenfol-
der momenteel op zeer
commerciëlewijzeaan
fondsenwerving doet.
Op basisvan hetgege-
geven dat deLand-
macht-officier behalve
voorzitter en secretarts
óók depenningmeester
van deStichting is, acht
het Centraal Bureau

Fondsenwerving in Am-
sterdam een waarschuwing
niet overbodig.
Aan deliefdadigheid van Cu-
rae Vitae uitAlphen aan den
Rijn zit bovendien nog een
heel ander luchtje...

kende merkparfums, zonder
dat de fabrikanten en impor-
teurs daarvoor toestemming
hebben gegegeven, is inmid-
delsook deStichting Namaak-
bestrijding in Amsterdam be-
gonnen met een onderzoek
naar de praktijken van het
Alphense 'liefdadigheids-
fonds'.

■ Een geschenkenfolder
moetmensen verleiden lid te
wordenvan een instelling die
hulpbiedtbij nood. Een waar-
schuwingis opzn plaats.

FOTO: ROB DE JONG

Uitspraak
Volgens mr. Stanley Wib-

bens, advocaat van het par-
fumhuis Lancaster (o.a. Davi-
doff en Joop!) heeft het Hof in
Amsterdam al jaren terug in
een uitspraak tegen geurver-
valsers bepaald, dat nep-par-
fums niet door middel van

gevestigde merknamen te
koop mogen worden aange-
boden.

Curae Vitae biedt in haar
folder L'Europe-parfum aan
met type-verwijzing naar de
achttien bekendste merken.
Lancaster laat prive-detecti-
ves onderzoeken waar het
duo Hoefnagel/Schram de
parfums vandaan heeft om de
zaak voor de rechter te kun-
nen brengen. Na lezing giste-
ren van de concepttekst van
dit verhaal heeft directeur
Schram zelf contact opgeno-
men met de Stichting Na-
maakbestrijding en toegezegd
zijn parfums niet meer met
gebruik van bekende merkna-
men te zullenaanprijzen.

Ook de auteursrechtenorga-
nisatieBuma/Stemra heeft de
nieuwe Stichting op de kor-
rel, vanwege het vermoeden
dat er niet is voldaan aan de
betalingsverplichtingen voor
de cd's die in de Curae Vitae-
folder worden aangeboden.

De directeurvan Curae Vi-
tae wijst er op dat de Stich-
ting nog in de kinderschoe-
nen staat. „We zijn nog bezig
bestuursleden aan te trek-
ken. Op korte termijn moet
een voltallig bestuur aantre-
den. Wie daarin zullenzitten,
kan ik helaas nog niet zeg-
gen. We hebben ideële doel-
stellingen en om deze te reali-
seren exploiteren we een
voordeelfonds met commer-
ciële inslag. De subsidie-
kraan gaat toch zeker overal
dicht? Daarom willen wij het
geld voor onze hulpverlening
zelf verdienen. Bovendien
zullen we onze boeken aan
accountantscontrole onder-
werpen."

Toekijken
Deze proef wordt uitge-

strekt over vijf dagen waarbij
een aantal ratten gedurende
10 minuten één seconde per
minuut voetschokjes krijgt,
terwijl de andere dieren al-
leen maar toe moeten kijken.
De eerst dag is er geen ver-
schil in verslavingsneiging.
Maar in het verloop van die
vijf dagen verandert alleen
het gedrag van dieren die toe
hebben moeten kijken. Zij
hebben kennelijk last van
emotionele stress, óf zij gaan
stilletjes in een hoekje zitten,
ofwel zij proberen uit alle
macht uit de kooi te komen.
Alleen deze psychisch belaste
dieren gaan ook meer en
meer cocaïne gebruiken.

Nick Ramsey: „Wat wij al-
tijd gedacht hebben wat er
zou gebeuren bij de mens, is
nu bewaarheid bij het dier.
Het bestaan van individuele
gevoeligheid, neiging tot ver-
slaafd-raken, is nu bewezen.
En wij hebben tevens een
paar risicofactoren blootge-
legd. Zowel tijdens de zwan-
gerschap als onder stress kan
dus het functioneren van de
hersenen verstoord raken.

Het is zéér waarschijnlijk
dat dit bij de mens ook kan
gebeuren. Het wordt almaar
duidelijker dat er een heel
specifiek systeem in de herse-
nen zit dat met dit versla-
vingsgedrag te maken heeft."
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Divers personeel gevraagd

Koninklijke Fabrieken
Posthumus BV
Oderweg 2 Amsterdam

Ter uitbreidingvan ons team zoeken wij een

medewerker (m/v)
voor onze zetterij

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit
tekstverwerking op een Apple-PC. Daarnaast zullen ook andere
voorkomende administratievetaken worden verricht.
Vereisten: MAVO-diploma metgoedetypevaardigheid.
Leeftijd: 18-24jaar.

Bel voor een afspraak 020-5872785, 9.00-16.00 uur, en vraag
naar dhr. Van Gelder.
VONK REIZEN BV is een touroperator, gespecialiseerd in
Portugal vliegvakanties. Voor het zomerseizoen 1992zouden wij
graag in contact komen met jonge, enthousiaste mensen dieeen
seizoensbaan als

reisleid(st)er/host(ess)
ambiëren op een van onze locaties langs de Portugesekust.
ONZE EISEN:
- tussen 23en 30jaar
- afgeronde middelbare schoolopleiding evt. aangevuld met

toeristische opleiding
- naast Nederlands, uitstekendemondelinge vaardigheid in

Engelsen Duits- Spaans of Portugees is een pre
- rijbewijs- brede alg. ontwikkeling, goedgevoel voor serviceen kwaliteit- tact, improvisatie, zelfstandigheid
- representatief, flexibelen stressbestendigheid

Indien u beschikbaar bent van april t/m oktober 1992 en u vol-
doet aan bovenstaande eisen, neem dan voor 16-11-'9l contact
op onder nummer 05178-15515 voor toezending van sollicitatie-formulieren.

Beroepsopleidingen
MAKELAAR O.G-OPLEIDING Ruim 200 (sub)rubneken bij de
in 1 jaar. Dag/avond/weekend- SPEURDERS. Bel voor infor-
opleiding. Telef. 03410-22558 | matie/brochure 020-6.805.805.

Vakdiploma
Beroepsgoederenvervoer

"2- of 3-weekse(dag)opleiding in de Engelse taal
eventueel met Nederlandse begeleiding
gratis aanvullende opleidingvakbekwaamheid in Nederland

"cursussen in hetgehele land
"nu ookPERSONENVERVOER
"nietgeslaagd 100% geld-terug-garantie

Vraag gratisen vrijblijvend informatie aan:
Informatie Daleauto - Almere

telef. 03240-45000,fax 03240-45304
Hypnotherapie, (zelf)hypnose, NLP

SETH-Beroepsopl. en curs.begeleid, kanker-, Aids-pat. dcc. a.s.
Gratis infodag met lezingen 23 nov. a.s. in Utrecht

079-317331, 070-3636995,06-52709227
Musici en artiesten

Sportieve leuke jongens gevr.
voor STRIPTEASE-WERK
(max. 1 tatoeage), voor nieuw
opgezet horecabedrijf. Br. met
foto: 12-25841 bur. bl. Adam.
BASSPLAYER wanted ditto
keyboards to join band. Style:
melodious rock. Serious repl.
onry. Info: teleph. Axel 020-
-6628518or Nigel 6905254.
Woody & the Sidemen zoekt
COUNTRY-ACCORDEONIST.
Telef. 020-6181010
Feestje, feest? Onverwachte
gebeurtenissen met BABAJA-
KA! Kindervoorstelling; magi-
sche vuurdans; zwart theater;
rondloopattractie; maculele.
Info: 020-6236400.
Gevr. i.v.m. optredens en CD-
opname 2 goodlooking prof.
ZANGERESSEN, moeten tev.
kunnen dansen (richting Hou-
se-muziek). 020-6792614.
All-round top-40 band zoekt
met spoed i.v.m. optredens er-
varen BASSIST met zangkwa-
litert. Voor info: 01720-42295.
F DANCER wants to start a ca-
reer. Pb. 1406. 3800BK A'foort,
choreography also.
ZWARTE PIETEN-ORKEST,
kerstmannenorkest, dixie-
looporkesten. Info: 015-
-561649. fax 015-627337.
KINDER-CLOWNERIE
programma „Theatro Piccolo",
boek nü voor 5 december en
carnaval. Telef. 040-419687.
Bluesrockband zoekt erv.
BASSIST omg. Adam. Telef.
020-6200694/6128670.
Slechte tijden, GOEDE tijden!
Voor iedereen met talent. Bel
Travis Casting, 020-6221830.
Professionele rhythm and soul-
band uit Adam zoekt met
spoed MANAGER. Telef. 020-
-6921613/6629229/6763642
KINDERPROGRAMMA, 27
nov., 4 en 7 dcc nog vrij. Telef.
020-6903138.

OPERA nu in!!! Bekende, inter-
nationale zangeres zingt aria's,
musicalliederen e.d., ook op üw
party! Evt. met uw begeleiding.
Schrijf nu naar: Postfach 1204,
D-4179 Weeze, BRD, en ik
neem snel contact met u op.
Spoed. Een BASSISTE en 2e
toetseniste gevraagd voor mei-
denband. Bel nu 075-179015,
023-257393 of 072-404739. _
DRUMMER zoekt oefenruimte,
evt. tegen betaling, in Amster-
dam. Telef. 020-6996106.
„CARIBISCHE avond". Voor
al uw feesten bieden wij div.
shows en bands: 010-4166151.
Funk-Rockproject, zoekt ZAN-
GER/ES. telef. 020-6719116.
BIG SOUND RENT verhuurt
prof. geluid voor bandartiesten, |
speeches, modeshows, kleine (
evenementen etc. Inclusief ge-
luidstechnicus, v.a ’ 275 excl. :
BTW. Tevens bieden wij be-
kende bandartiesten aan voor !
zeer scherpe prijzen. Wij wer-
ken met Bose. Info 5 dgn. p.w. -van 17tot 22uur. 08380-38261. -„STUDIO 31", nieuwe orkest- ]banden. „Ik moet nog wat ja-
ren mee" - Henk Wijngaard. .
Diverse nieuwe „Gouwe ■Ouwe". 073-133954/133849. i
TOETSENIST zoekt werk in !
coverband met regelmatige 'optredens. Telef. 020-6648805.
Prof. audio recordings bij stu- 'dio FRENTIC, ’ 25 puur. Telef.
010-4151570. 'Gezocht allround KEYBORD 'toetsenman-zanger-entertai- 'ner voor de zaterdagavonden v. !
2200-0200 uur voor dansso- 'ciëteit in Zandvoort. Telef. '03212-2868. I
Gevr. donkere ZANGER voor
jongensgroep (disco-act). 'Brieven met foto pi. cass. Br. '12-25947bur. blad Adam. .
Een SPEURDER opgeven? ;
020-6 805.805, van 8-21 uur. ,

Onderhoud en reparaties
BOUWBEDRIJF vraagt ver-
bouwingen + nieuwbouw in
het M. van het land. Refer.
ruimschoots aanw. Vrijbl. prijs-
opg. 03499-84366of fax 87997.

SCHILDERSBEDRIJF voor al
iuw schilderwerkzaamheden,. binnen- en buitenwerk, tegen

scherpe prijzen, 1e klas werk.
055-412327.

De Woonkrant
van De Telegraaf/Courant Nieuws van de Dag

verschijnt iedere woensdag en is al jaren een bron van
voorlichting over wonen en wat daar zoal bijhoort.
Speurders voor deze uitgave kunt u opgeven tot 13.00 uur
uiterlijk op de dinsdagervoor.

Personenauto's te koop aangeboden
Datsun en Toyota BUSSEN,
'80 t/m '84. 4-deurs auto's
Mitsubishi, Datsun, Toyota,
Mazda en Honda, '80 t/m '84.
01892-17829of 06-52731525.
T.k. gevraagd ALLE merken
auto's in iedere prijsklasse, ge-
specialiseerd in Mercedes,
BMW, VW en jonge Japanse
auto's. Echt de hoogste prijs.
Kontante betaling, vrijwaring
en thuisbrengservice. Tevens
kopen wij ook alle merken be-
drijfsauto's. Bel vrijblijvend
010-4625049. Tot ziens!!
De HOOGSTE prijs v. elk merk
auto, è contant + vrijw., Am-
stelveenseweg 54, Adam,
020-6120117, ingang Kemme.
Direct GELD pi. vrijw., elk bj.,
sch./def. g. bezw. 7 dgn p.w.,
24 u. p.d. 06-52733366.
Gevr. alle merken AUTO'S, ge-
spee. Mercedes, BMW, Opel,
VW, sportwagens + Japanse
auto's. Hoogste prijs, contant
geld. 010-4851356. Geop. 9-20.
Part vraagt van part. goede
gebruikte MIDDENKLASSE
diesel. Aanb. 058-158201.
Gevr. alle merken AUTO'S, in
iedere prijsklasse, contant geld
plus vrijwaring. Aelbrechtskade
33-37, Rotterdam-West, telef.
010-4259245. Correcte afwik-
keling. Graag tot ziens.
TOYOTA'S alle typen, contant
geld plus vrijwaring. Van Dol-
deren, Soest, 02155-12854.

Te koop gevr. bKUUA'S van
84t/m 87. Telef. 06234-1368.

Gevraagd PEUGEOTS 504,
505, sloop of schade enz.
Toyota Corolla 4-deurs, Hi-
Ace. Afstand geen bezwaar.
06-52823244. Keimpe Cars.
KONTANT geld voor uw auto!
Alle merken, iedere prijsklasse.
Vrijw. + corr. afw. Weena 976,
R'dam-C. (nabij Centr. Stat.),
010-2130660.
Te koop gevr.: AUTO'S, tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Westerstraat 103, 020-6250096
De HOOGSTE prijs voor elk
merk auto, è contant, met vrij-
waringsbewijs. 02990-37825.
Let op! De HOOGSTE prijs, élk
merk auto è contant met vrij-
waring. Zuiderakerweg 83
(oranje hek), A'dam-Osdorp,
telef. 020-6105478

MEER geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW afdracht via
ons. Info: Auto-Makelaardij
Habraken, 03462-64900.
GROOT GARAGEBEDRIJF
geeft de hoogste prijs voor alle
merken auto's, tegen contante
betaling plus vrijwaring. Oa.:
Mercedes, BMW, VW, Opel,
Audi, jonge Japanse auto's en
sportwagens. Mathenesserdijk
279. R'dam-W., 010-4763671.
INKOOP auto's, Den Brielstr.
18, Adam, zijstr. Haarlemmer-
weg bij molen, 020-6844079.

28 SPORTWAGENS: Mercedes,.BMW, VW, Japanse, te koop

' gevraagd voor export. Wij ge-
ven echt de hoogste prijs,

■ 1980-1991. Van 9 tot 20 u. ge-
opend, 010-4768311/4775918.
T.k. gevr. LADA'S type 1500/
2105/2107 en 2104, v.a. bj. '82
Telef. 035-859069.

***l_etop!!P**
Inkoop: elkmerk auto

schade of defect geen bezw.
ook bedrijfsw. 020-6100466

HOOGSTE prijs voor uw auto.
T.k. gevr. Honda Civic, Peu-
geot, Mitsubishi, Mazda en, Volvo, 79-'B4. 06-52923173.,Koop- of verkoopplannen? Bel
dan Autobemiddeling MIDDEN
NEDERLAND, 030-623400.
'Auto's gezocht*

I in iedere prijsklasse plus vrijw.
Inl. 070-3466788

|T.k. gevr. PEUGEOTS 504/506,
i min. ’ 750, gehaald door heel
Nederl. Telef. 035-859069.
KoöpT of VERKOOPPLAN-
NEN? Bel dan snel 023-365206,
Nationale Occasionlijn. Ook op
Videotex 06-7400, Occasionnet
Wilt u uw auto v.a. 1988 direct
è CONTANT verkopen? Belt u:
03410-19354 of 06-52154121.
Gevr. jonge SUBARU auto's.
Autobedrijf Gebr. v.d. Pouw
Kraan, 02155-14289/13752
Inkoop gebruikte PEUGEOTS
Zuidwijk, Minervalaan 86,
Adam, telef. 020-6629517.

Peugeot 205 GTi GRIFFE met
BTW-faktuur. Telef. 020-
-6442107.
Te koop gevraagd, v.a. '80, BE-
STELBUSSEN, kontante beta-
ling. Telef. 01726-17361.
De hoogste prijs!

voor uwgebruikteauto
010-4666218t0t20uur

Nü bellen!!!
direct geld voor uw auto +
vrijw., schade of defect geen
bezwaar. U belt en wij komen.
06-52918475,tot 24uur.
T.k. gevr. Volvo 240 Sedan,
handgesch., benzine-uitv., bj.
'83. Volvo 740 GL, bj. '84/'B5
Sedan, handgesch., benzine-
uitv. Aanbiedingen mcl. BTW.
KLEYN AUTO'S B.V. telef.
01830-68288,fax 01830-60663.
Lada SAMARA'S te koop ge-
vraagd, v.a. '87. 020-6335163.
T.k. gevraagd AUTO'S v.a. '84
tot '91 tegen contant geld +
vrijwar. Info 02550-17454.
AUTO-EXPORT vraagt t.k. met
spoed alle type auto's v.a. '79,
t. '91. Cont. geld en PTT vrijw.
Alle dagen ook 's avonds.
010-4271757,b.g.g. 4271755.
De AUTOCENTRALE heeft
ook kopers voor üw auto, zie
ons aanbod rubr. Algemeen.
Gratis info. Telef. 01180-12281.
T.k. gevr. CITROEN GS, g.
APK of def. geen bezwaar, mo-
tor moet goedzijn. 035-213666.

Peugeots
PEUGEOTS 404, 504, 505, 604Turbo Diesel, Pick-Up en J 5

schade en sloop, ook motoren
AUTOCOMMERCE, 023-338895. Na 18uur 293216

DE AUTOMERKEN
SPEURDER

Alle in deze rubriek aangeboden auto's zijn alfabe-
tisch naar merk gerangschikt.
U kunt nu in één oogopslag zien waar de auto van
uw keuze staat.

Alfa Romeo
Van part. 33 1.3 S, ROOD,
7-'B7, APK 7-92 evt. LPG.
nwe. bnd. ’ 8900. 02949-1446.

Aaldering
Brummen

NWE./GEBR. ONDERDELEN
■ verzending door het hele land

06756-1885, b.g.g. 4055.Alfa 33 1.5 Ti, 1988, LPG,
ROOD, vr.pr. ’16.000 Telef.
04167-73760.

'Alfa 75 Twin Spark '88, rookzil-
ver metall., recaro inter., 4
hoofdst., get. glas, 5-bak, alles
elektr., doorlock, magn. velg.
enz., ’ 19.950. A.C.H. HOOFD-
DORP, 023-294072
HOGERBRUG: 1.3 S. LPG, '90,
l.m. vlg., ’21.450. 1.3 S Sport-
wagon, '89, ’18.450. 1.7 QV,
'89, ’19.450. 1.5 Ti, '87,
’12950. 1.5 Ti, '88, ’14.450.1.7 QV, LPG, '87, ’14.950. 1.5
QV, '87, ’ 13.950. 1.5 QV, LPG,
'86. ’ 10.950. 1.5 QV, LPG, '85,

’ 5950. 1.3, '85, ’ 6450. Sud 1.5
QV, '84, ’ 4950. 2x Alfetta 20,
v.a. ’ 4950. 90 20 Injectie, '86,

’ 8950. Sprint 1.5, '87, ’ 13.950.
Squadra Bianca, ’19.950.
Wester Hordijk 221, Rotter -dam-Zuid, 010-4831180.
Arfa Romeo 75 TWINSPARK,
bj. 12-'B9, wit, verlaagd, Borbet
velgen, houten stuur, km.st.
32000. Telef. 073-426924.
Alfa Romeo Spider Veloce,
zeer unieke uitv., alleen ser. ge-
gadigden. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
ALFA 75 18 iE, bj. 1990, groen
metallic, 27.000 km, ’25.950.
Inl. 01848-2982
Alfa 6 SEDAN, APK, bj. 1981,
in goede staat. Vr.pr. ’ 2950.
Inl. 076-612981.
Dealer biedt aan: Alfa 164
TURBO D, 5-1990, groen me-
tall., 60.000 km, ’40.950.
Autobedrijf v.d. Pouw Kraan,
telef. 02155-14289.
VLIETSTROOM Exclusief b.a.:
door inruil verkregen van 1e ei-
genaar Alfa Giulietta 1.6, m.
'86, kl. alfarood, getint glas, 5
versn., luxe stof interieur. Auto
verkeert in optimale staat. Prijs

’ 6950. Inruil/financ/garantie.
Telef. 01718-76245.
Alfa 33 1.7 iE (Injectie), m. '89,
d.blauw stof int., hfdst., g. gl., ,
5-bak, el. ramen, doorlock, ■magn. velg. enz., ’ 15.950. Alfa !
33 1.5 QV, m. '87, rood, stof
int., LPG, 5-bak, alles elektr., 'magn.velg. enz., ’9950. A.C.H.
HOOFDDORP 023-294072
Uniek mooie Alfa 164 3.0 V6, ''90,rood van kleur, grijs velours
int., elektr. ramen, central lock, :
stuurbekr., 5-versn., l.m. wie-
len, dubb. spiegels, 4 hoofdst.
etc. ’39.950. „FRED HEHL
Autobedrijven", 3-12 mnd. 'gar.,fin./inr. mog. 023-292400.
Alfa 33 1.5 QV Quadrifoglio, :
(nw. model) '86, zilvergrijs me-
tallic, 5-bak, sportinterieur, el.
ramen, doorlock, l.m. velgen i
etc, goede staat! roest/scha-
devrij ’7950. Gar./inr./ j
ANWB-keuring mog. KARST .Autobedrijven Haarlem/Bever-
wijk. 02510-10478/12264.
Zeer excl., uniek mooie Alfa 75,
1.8, met LPG-inst., m. '90, fer-
rarirood, get. glas, zwartgrijs !
velours int., 5-versn., el. ramen, 'doorlock, siervelgn. etc.
’19.950. „FRED HEHL Auto- ,
bedrijven", 3-12 mnd. gar., i
fin./inr. mog. 023-292400. ;

168occasions
Bij SAM VAN LINGEN

Utrecht 030-623004
Houten 03403-71734
Haarlem 023-366344

Wij ruilen graag uw huidige tauto in. Extra hoge prijzen voor
uw goede Alfa Romeo. Tevens '■■gevraagd alle types 33.
T.k. AR BERTONE 2000, carr. 'goed, motor oké, geen APK, ■’ 4700. Telef. 02975-63853. _
33 13S. bj. '87. zeer GOED on- [
derhouden, alle denkbare op- ,
ties aanw. Telef. 08812-2171. [
CAR-SEARCH, 02152-41497, j
helpt u gratis bij het zoeken tnaar uw occasion. ,
Alfa Giulietta 1.6 Grand Luxe, v
bruin met., m. '86, ’ 8950, lea- <seprijs ’ 299 p.m. Inr./fin. mog. =CAR TRADE HOLLAND BV, 7
020-6010680, Badhoevedorp. r
Alfa Romeo ALFETTA 20, /1983, LPG, trekh., l.m. vlgn., "vr.pr. ’ 4400. 04763-2305. -,

VLIETSTROOM Exclusief b.a.:
van 1e eigenaar zeer mooie
Alfa 164V6-30. m. '90, kl. don-
kergroen metallic, getint glas, 5
versn., elek. ramen, elek. stoe-
len, stuurbekrachtiging, luxe
stof interieur, 4x hoofdsteunen,
deurvergrendeling. Auto ver-
keert in nieuwstaat. Prijs

’ 36.950. Inruil/financ/garan-
tie. Telef. 01718-76245.
ALFA 75 1.8, jan. '90, blauw
metall., 21.000 km, ’23.000.
Telef. 05483-64039.
GTV 20, 1979, GEREST., o.a.
nwe. v.spatborden, nwe. APK,
vr.pr. ’ 4750.05210-10543.
ALFA 33 1.7 QV 16-klepper,
rood, 39.000 km, boekjes
aanw., m. '91, zr. mooi. Evt. mr.
mog., ’ 26.500. 01820-18669.
Schitterende 33 1.3, alfarood,
m. '89, 58.000 km, boekjes
aanw., QV-uitvoering, sunroof
etc. Slechts ’ 11.950. Tev. nog
3x 33. '88 en '89. Inl. 01830-
-30654/60099.

ALFAROMEO VOORDEEL
Info: 030-623004

GIULIETTA 1.6, '82 ± 3 mnd.
LPG, APK, i.z.g.st., ’3200.
02503- 23746 of 020-6149305.
UNIEKE Alfetta 20, Ameri-
kaanse uitv., bj. 1980,leder, au-
tomaat, mcl. APK-keuring en 3
mnd. verzekering. Prijs ’ 9250.
Telef. 058-883293.
Leasing Alfa 164

v.a. ’ 984ex. BTW p.m.
bij6omnd„ 15.000kmp.j.

Sam van Lingen
Utrecht-Houten-Haarlem

Info 030-623004
ALFETTA 20, eind '83, APK,
nw. model, bruin/rood, vr.pr.

’ 4250. 035-856204.
ALFA 75 1.8, bj. '88, nieuw-
staat, pr. ’ 14.950. Inr. kleinere
auto mog. 01184-63861.
ALFA 33 1.7 16V, 5-'9l, 4000
km. Nw.pr. ’38.000, nu

’ 28.500. Telef. 035-834863.
Alfa 33 1.7 QV, 1988, rood,
I.Z.G.ST., ’15.000. Telef.
02153-10979.
Alfa 90 20 Iniezione, 4-drs.,
metall., el. verstelb. stoelen, el.
ramen, lockslot etc, m. '87,

’ 10.950. AUTO VERKOOP
Heemstede, mcl. aflev., gar. In-
ruil en dir. huurkoop mog.
02502-46875.
Alfa Romeo 164 Turbo Diesel,
'90, donkergroen met., luxe
stoffen inter., getint en elektr.
ramen, centr. vergrendel., licht-
met. velgen. Auto verk. in
nieuwstaat. Prijs ’ 39.950.
Telef. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV.
T.k. Alfa SPIDER, maart '90,
24.000 km, o.a. l.m. velgen,
alarm-install., nieuwstaat. Prijs
n.o.t.k. Telef. 05498-44712
Rij sportief en toch voordelig.
Alfa 164 TWIN SPARK, rood,
bj. 1989, ± 60.000 km, LPG,
verl., sportvelg., br. band.,
’28.500. Inl. 03486-2466.
2x ALFETTA QV, bj. '84,
i.z.g.st. Telef. 01802-3943.
ALFASUD Ti QV 105 pk, APK
10-92 nwe. bnd., i.z.g.st., '83,

’ 3850. Telef. 02290-61460.
ALFA ROMEO 75 2.0, dcc. '86,,
LPG, verlaagd, 15" sp.vlg., wit,
5 versn., ’ 9750. 03403-80513.
Alfa Romeo 33 1.3 S, 4-'B9, '107.000 km, rood, LPG, l.m. 'velgen, ’12950. WITTEBRUG, '■070-3994011.
Alfa 164 25 TD Turbo Diesel, j
'90, donkerblauw, donker get.
glas, blauw velours Pullm. ;
bekl., 4 hoofdst., 5 versn., ■elektr. ramen, stuurbekr., door-'■lock, 1e eig., ’34.950. „FRED ;
HEHL Autobedrijven", 3-12 'mnd. gar., fin./inr. mog. 023- '292400. :
Te koop ALFA 33 1.3 S, 1988, j
wit, in uitstekende staat, prijs

’ 11.75aTelef 06386-25750. j
Alfa 33 1.3 S. 12-'B6, model '87,
kl. wit, in PERFEKTE staat, ,
’B5OO. Telef. 04120-46658,"b.g.g. 06-52963777. ]
Alfa 164 3.0 V6, antraciet me-
tall., 10-'BB, elektr. sch.dak, )
st.bekr., sportwielen, 70.000 -km, zr. scherpe pr. VAN REN- |
SELAAR CARS, 038-221231. |
75 3.0, bj. '88, 70.000 km, 1
ZWART, zeer compl., prijs ,
n.o.t.k. 04783-2682/1306. _ ,
Alfa 33 1.7 lE, 16 V, QV, bj. jan. j
'91, ANTRACIET met. ’ 29.500. I
Telef. 01860-14854. 1

. T.k. SPORTIEVE 33 1.3 S, bj.
1989, antraciet, grijs, alle opties
Uiterste prijs ’ 17.500. Telef.: 05750-40100.
Alfa 33 1.7 QV, bj. 1-'9O, AN-
TRACGRIJS, schuifd., LPG,
63.000 km, als nieuw. Nw.pr.
’39.000, nu ’18.500. 04120-
-46658, b.g.g. 06-52963777.
Alfa 164Twin Spark, m. '90, al-
farood, get. glas, 5-bak, ve-
lours inter., dubb. spiegels etc.
etc. Smetteloze staat, ’32950.
KONINGS HOF 02507-15824.

iALFASUD, 1.5, bj. 1980, rood,. 5-versn., 5-drs., met sportvelg.,
APK okt. '92 zeer goed on-
derh.,’ 4950. 05700-34432.
Alfa-rijders opgelet: Alfa 164

i 3.0 V6, '89, rookzilver metall.,
velours inter., 4 hoofdst., get.
glas, schuif/kanteld., alles
elektr., verlaagd en v.v. spec.
magn. velg., ’39.950. A.C.H.
HOOFDDORP, 023-294072
ALFA 75 1.8, i.z.g.st., bj. '85,
d.blauw, onderh.b. aanwez.,
vr.pr. ’ 8500. Inl. 04105-12277.
Alfa GTV 20, 1980, APK mei
1992 kleur ZWART, ’3250.
Telef. 04258-1893.
ALFETTA 20 QO, '83, grijs
met., schuifd., helemaal nieuw,
vr.pr. ’ 9250. 035-856204.

752Ltr.
bj. 1986, blauw metallic, in per-
fecte staat, ’ 13.950. Inr. en ga-
rantie mog. Garage Merwes-
teyn, 078-133535.
Alfa 164 V63.0, alle mog. op-
ties, m. '90, scherp geprijsd.
Inr./fin./gar. mog. Occasion-
dealer ROOSSIEN BV,
02159-50005.
ROMEO 2000 GTV Spec. 1979,
APK tot aug. '92 veel opties.
Vr.pr. ’ 6750. 05201-89298.
Alfa 164Turbo Diesel, ZWART,
bj. 1989, trekhaak etc. etc, prijs
’39.500. 02155-11688.
Alfa 75 1.6, 9-'B7, LPG. cv.,
BRONS met., l.m. velgen,

’ 12500. Inl. 04103-3867.
GIULIETTA 20, '85, zilver met.,
APK 8-92 cv., elektr. ramen,
l.m. velgen, sch./kanteld. Vaste
pr ’6250. Inl. 076-658481.
Alfa 33 QV 1.5, m. '86, elektr.
ramen, central lock, sportvelg.
etc. Prijs n.o.t.k. 02155-12854.
ALFA 164 V6, 7-'B9, zilvergrijs
met., airco. Vr.pr. ’ 34.500. Te-
lef. 02152-68898/53422
Alfa 75 1.8 lE, 9500 km, bj. '90.
Autobedrijf Jac van Bunnin-
gen, 08874-1281.
AlfaRomeo Giulia 1300 1970
AlfaRomeo Spider Cabrio .1975

KNOOK'S LANDROVER
Flevostraat 66-70

Ind.terr. deKoog Purmerend
02990-34141,fax 02990-34871

Alfa 33 1.3, 10-'B7, alfabruin,
70.000km, ’ 8900. Inl. Autobe-
drijf SCHIPHOL. Inr./fin./gar.
mog. Telef. 020-6041885.
Alfa Romeo 164 TD, bj. 11-'B9,
GROEN met., 43.000 km, on-
derh.boekje aanw. Vr.pr.

’ 33.950. Telef. 055-664244.
Alfa 33 1300 S, bj. '88, WIT,
48.000 km, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 12750. 02940-10368/18615.
Alfa 75 1.8, sportvelgen, 1e
eig., bj. '88. Autobedrijf DE
LAAT, 04125-1650.
ALFA 90 3.0 V6Savali, i.nw.st.,
6-'B7, Ronal velgen, vaste prijs
’22500. 04120-31419 b.g.g.
04120-46997.
ALFA 33 1.7iE, zwart, z.g.a.n.,
bj. '89, 70.000 km, vr.pr.

’ 20.500. Telef. 020-6476769.
Alfa 75 20 Twin Spark, m. '90,
1e eig., petrolgroen metallic,
get. glas, 4 hoofdst., 5-bak,
stuurbekr., el. ramen, doorlock,
LPG-install. etc, nieuwstaat,
aanrijdingvrij, ’ 22950. Gar./
inr./ANWB-keuring mog.
KARST Autobedrijven Haar-
lem/Beverwijk. Telef. 02510-
-10478/12264.
Alfa Romeo 164 Turbo Diesel
m. '91, donkerblauw metallic,
get. glas, aircondit, el. ramen,
central lock, 60.000 km (aan-
toonbaar), stuurbekr., etc,
etc, ’42950. KONINGSHOF
02507-15824. Zandvoort.
Mooiste model Alfa 33 1.5 (5-
drs. Hatchback), m. '89, diep-
donkerblauw metallic, gr. glas,
vel. bekl., elektr. ramen, deur-
vergr., 5 versn., siervelg., 1e;
eig. (onderh.pap. aanw. + j
orig.!! Nationale Autopas), in j
nw.st.! ’13.950. Garantie, mr. imog. „HARTMANN" Auto's, :
03480-31234 (zond, geop. 1-4) !
Arfa Romeo 75 TWIN SP., ]
z.g.a.n., '89, antr.grijs, met alu
velgen, luxe bekl. en div. ex- j
tra's, ’ 26.500. 04192-14954. -Exclusief!!! Allernw.ste model 'Alfa 75 1.8 IE met LPG-inst., .
slechts 10 mnd. jong, m. '91, .
diepdonkerblauw, groen glas, ;
velours bekl., 5 versn., elektr 'ramen, deurvergr., 4x hoofdst., 'siervelg., in absol. nw.st. (on-

_
derh.pap. aanw. + orig.!! Na- (
tionale Autopas), ’ 24.950. Gar I
rantie, mr. mog. „HART- s
MANN" Auto's, 03480-31234 <(zond, geop. 1-4). /
Alfa 164 2 Itr. TWIN SPARK, I
grijs met., 1989, 18.000km. Van <Doorn en Top, Nijkerkerveen, I
03495-71292 I
Bloedsnelle GIULIA, 20 N Su- ï
per, 185 PK Arese getuned, I
verl. konis, alu. vlgn, Sparco st j
+ Momo stuur etc. etc. Ideaal ï
cursus of circuit ’ 12950. Inl. J02520-24159. J
ALFETTA 20, bj. '85, d.blauw., J
el. spiegels, ramen, stoelen, ,
nwe. banden, i.z.g.st., vr.pr. '’ 6500. Telef. 072-157879. ;
Bijzonder exclusieveAlfa 75 2C 'Twin Spark, m. '90, 75.000km,
duurste en meest sportieve uit- i
voer., antracietgrijs metall., .
grijs gemêl. velours sportinter., .
5-bak, 4 elektr. ramen, stuur- {
bekr., central lock, lichtmetalen <sportvelgen, smettel. staat, \’24.950. CAR CENTRE \HAARLEM B.V. 023-329750. ;
Zondag telef. info van 11-3uur. -
Spider CABRIOLET, bj. 11-'89, (
kent. 7-'9O bedr.wagen (fact. t
mog), 45.000 km, in perf. st., ",
zilver metallic, zwart leder,
sportst., Zender l.m. wielen, fspec. uitlaat, alarm, nw.pr. -’65.000, vr.pr. ’42500 Telef. {
075-350149, 06-52822708. 1

331.35, 5
nw. model, bj. 12-'9O, LPG, k38.000 km, uitzonderlijke st. *f 19.950. Inr. en garantie mog.
Gar. Merwesteyn, 078-133535 /

Alfa Romeo 164 3.0 V6, bj. 1
1989, zwart, ’49.500 mcl. Alfa C
Romeo 75 20 TWINSPARK, (
bj. 1988, rood, ’26.500 mcl. kTelef. 080-786161. C
Alfa 164 25 Turbo Diesel, me- f
tallic, vele opties, t. '90, 1
’39.950. Autobedrijf LOK- v
HORST, inr./fin./gar. 03489- s
1868/1853. S

Alfa 75 1.8, LPG, DEC. 1988,
’15.000. Alfa 33 1.71, nov
1989, ’16.000 1987, ’9750.040-526666.
Alfa 75 1.8, LPG, donkerbl.,
11-'B9, nieuwstaat. ’19.250.
Alfa 75 20, 9-'B6, champ. me-
tall., l.m. velgen, dealer on-
derh., nw.st. ’ 13.900. IMPALA
Zoetermeer, telef. 079-163661.
Alfa 164 Twin Spark '89, rood,
50.000 km, ’35.950. Toyota-
dealer SMULDERS Automo-
bielen Eindhoven, 040-413595.
Uniek mooie Alfa 164 TS, nw.
mod. '90, grijs metallic LPG,
15-inch Borbet velgen, velours
int., 4 hoofdsteunen, ’ 32950
KONINGSHOF 02507-15824.
Unieke Alfa 164T Spark Savali
uitgevoerd, m. '90, 75.000 km,
zeer exclusief uitgevoerd in
diamantzwart met grijs velours
inter., 4 hoofdst., getint glas,
5-bak, elek. ramen, centr. ver-
grendel., Savali verlaagd, licht -
metal. sportvelgen, Sebring
uitlaatsyst., smettel. staat,

’ 29.950 CAR CENTRE
HAARLEM BV. 023-329750.
Zondag telef. info van 11 - 3 uur.
Alfa GTV 20, ANTRACIET,
'84, perfect, ’13.250. Telef.
08340-46064.
Alfa 33 1.5 Tl, 5-drs., LPG, 5
versn., elektr. ramen, m. '87,

’ 8950. HAB HOOFDDORP,
023-294454.
ALFETTA 20 Savali Turbo,
187-pk, bj. 1982 APK 11-92
vr.pr. ’ 6950. Inl. 03498-2193.
Alfa 33 1.7 iE, 8-'9O, rood,
50.000 km, st.bekr., el. ramen,
nw. mod., zeer scherpe prijs.
VAN RENSELAAR CARS,
038-221231.
Alfa 33 SPORTWAGON, bj.
1989, 68.000 km, LPG, i.z.g.st. 'Pr. n.o.t.k. 01751-11201. ,

164Twin Spark .
sept. 1990, 31.000 km, donker-
groen metallic, elektr. schuif- ,
dak, zeer mooie auto.

1 JAAR GARANTIE
Autobedrijf Avelingen, off.

Peugeot-dealer, 01830-33733
Alfa 75, 5-bak, alle opties,
nieuwstaat, '89, ’19.950. Au-
tobedrijf LOKHORST, mr./ 'fin./gar. 03489-1868/1853.

Volgende week
klassieke Alfa's te koop en te
zien op het ITALIE-WEEKEND
9 en 10 november. Expocenter
Samen Sterk, Houten, ml.
035-43777 of 01830-60099.
Aang. i.nw.st. Alfa SPIDER 20
Injectie, 1985, 80.000km, rood,
get. gl., echt leder inter., el. ra-
men, airco, alum. velg., winter-
prijs ’17.900 Met gar. 053-
-341883, b.g.g. 06-52933094.
Alfa 164 3.0 V6, kl. ZWART,
airco, trekhaak, alarm, 83.000
km, 1e eig., 6- 89. 05910-27070.
NUOVA Super, '78, alles 2000,
APK 7-92 niet mooi, wel snel,
vr.pr. ’ 3950. 035-856204.
75 20 TWIN SPARK, bj. 10-
-'BB, rood, onberispelijke staat,

’ 18.950. Inl. 078-174099.

1643.0V 6
mcl. airco, alfarood, cd.-install.

etc. etc, 1989, ’46.950
MIDDELBEEKLIMMEN

Chrysler-dealer, 02205-1445
Perfecte 33 1.7 QV, antraciet,
LPG, 7-'BB. slechts ’15.950.
Tev. nog 4x Alfa 33 1.3 S en 1.5
Ti, '88/'B9. Inl. 01830-30654/
60099.
GIULIETTA 20, rood '83, pi.
GTV 2000, rood, '80. Beide j
1.m.-velgen, en iets werk. Telef.
010-4185598/4182352 [

Torino Parts
nwe./gebr. ond., plaatwerk

access., sportvlgn. 05788-6168 'ALFA IGAM Nijmegen b.a. J
13x33

bj.'B3t/m'B9 pi. 4x75
Timorstraat 46, 080-225449

GIULIA 1300 Nuova Super,
1974, aubergine, in uitmunten- ■destaat, ’ 7900. 020-6904406. ,
Alfa 33 1.7 QV-uitv., 4-'9l,,
ROOD, lederen inter., nw.st.,|
moet weg! T.e.a.b. 073-220051. ,
I
164 TURBO D, 6-'B9 (kent. 'XK-42-RB) d.grijs met., 75.000 I
km (aantoonb), ’32750 mcl.
BTW. Telef. 010-4180013/06-
-52739505.
Alfa Romeo 164 Twin Spark,
'90, blauw metallic, 5-bak,
centr. vergr., get. glas, LPG.
Uniek mooie auto, 1e eig., ■’33.950. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV.
A.R. 164 TWIN SPARK, nov.
'89, airco, 60.000echte km, wit,
1e eig., ’32500. Telef. 013-
-333231 of 562191.
ALFA 331.3, bj. '87, 63.000 km,
met achterspoiler, i.z.g.st.,

’ 10.000. Telef. 072-338919.
GIULIETTA 20 GD, bj. '85,
LPG, zilv. met., get. gl., el. ram.,
sp.vlg., cv., ’ 2950. Inr. m.,
03465-63901.
Alfa 75 2.0, '88, rood, stuur-
bekr., sportvlg., elektr. ramen,
centr. lock, ’15.950. CAR-
PORT, 023-241900. Inr./fin. en
huurkoop mog.
DAVID HART Alfa Romeo
biedt aan: 164 25 TD, '89,

’ 35.950; 164 TS, '88, ’ 28.950.
8x 75: 20 TS, 12 mnd., '’36.950 18i E, LPG, '90, 'f 27.950 3.0, LPG, '88, >’26.950 20. '87, ’16.500 1.6, ''87, ’ 15.950 20 Turbo Savali, .
210-pk, verl., 15-inch, ’16.950 '2x 1.8, LPG, '86, ’13.950. 9x '33: 1.3, 5 mnd., ’ 22500, 1.3 S '89 ’17.950; 1.3 J, LPG, '89, 'H7.500 1.5 Ti, '88, ’15.950; .
1.3 S, '87, ’13.500; 2x 1.3 J,
87/'BB, 1x LPG, v.a. ’12950.
2x 13 Mil., IxLPG,'B6, ’9950. ■Spider, 13 mnd., ’43.500. Alfa >30 20 Injectie, dcc. '86, 'f12500. Bèta Coupé, ’7500. >3roenweegje 61-63, Schiedam. '310-4264455/99. >
Alfa 164 3.0 V6, 4-'9O. zwart, \LPG, Sebring uitlaatsyst., '52.000 km, notehout inter., 17" 'Atev sportwielen, zr. scherpe ,
Drijs VAN RENSELAAR CARS, ,
;elef. 038-221231. 'Alfa Romeo NUOVA Super
1600, bj. 1975, i.g.st. Vr.pr. /f 6750. Telef. 010-4662223. /
APART! Alfa 6 V625, top 220 /
<m, 1981. Bijna nw.st. Nieuwe /APK, bnd., remmen en accu. t
Jr.pr.f 4600. Inl. 04905-2871. /
Alfa 33, bj. 1984, ROOD, LPG, /
150.000 km, ’4OOO.
33495-71292
3TV 6, '81, PERFEKTE staat,
d. rood, bekl. zwart. Geleen,
346-743012
Mfa ROMEO 164 T Spark, type
1989, schuif/kanteldak, sport-
velgen, kleur rood, in nieuw-
staat, prijs ’ 26.750. De Jong
.oecialCars, 040-528753.

Bijzonder mooie Alfa 75 20,
met LPG, m. '87, wit, get. glas,
magn. sportwielen, 4 hfd.st.,
elektr. ramen, cv., stuurbekr.,
etc. ’ 15.950. Automobielbedr.
D. TERPSTRA, 075-213188.
Fa. Tuynder C.V.

* onderdelen *
Dagelijkse verzending

LEIDSCHENDAM
TELEF. 070-3874403

Van 1e eig.: Alfa 33, '88, Alfa-
rood, get. glas, 5 versnell., sier-
velgen, doorlock etc, ’ 9950.
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar., fin./inr. mog.
023-292400.
Van 1e eig. Alfa 75 1.8, 9-'B9,
100.000 km, rood, w.w.glas,
cv., el. ramen, stereo-inst.,
LPG, verk. LABS.NW.ST., on-
derh.pap. t.i., vr.pr. ’ 18.750.
03404-32292.
SPIDER 2000 Inj., Amerik., '79,
ingevoerd, bruin, nw. kap,
’15.000. 035-856204.
Arfa 33 RED, bj. 1990, 17.500
km, pr. ’21.000. Telef. 08334-
-74682
TROUWAUTO: Alfa 164? Ja,
dat kan bij Sam van Lingen.
Info 03403-71734.
Alfa 33 Sportwagon, bj. '89, 1e
eig., LPG, get. gl., 5-bak, spoi-
ler, dakrailing, ’15.950. EXPO-
CAR Trading, 020-6153933.
Arfa Romeo 75 1.8, 1986, v.v.
ALLE denkbare access.,

’ 11.900.Telef. 05146-3031.
GOEDKOOP. Alfa Romeo 164,
alfarood, km. stand 18.000 km,
bj. 4-'9l, nw.prijs ’56.970
Argo prijs ’49.950. Off. Alfa
dealer, 01830-20855.
Alfa 90 20, 1986, LPG,
D.ROOD, stuurbekr. Geh. ge-
rest, en gerev. Bod gevr. boven
’12.000. Inl. 03405-70777.
T.k. ALFA 33 1700QV, bj. 1990,
km.st. 36.000, antracgrijs,
t.e.a.b. 05985-3272
Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Alfa 164 Turbo Diesel,
m. '90, kl. donkergroen metal-
lic, getint glas, 5 versn., elek.
ramen, stuurbekrachtiging,
deurvergrendeling, luxe stof in-
terieur. Auto verkeert in opti-
male staat, ’34.950. Inruil/fi-
nanc/garantie. AUTO VLIET-
STROOM telef. 070-3877768.

33 1.3 S, 4-'B9, LPG, BLAUW,
boekjes t.i. ’12950. 073-
-220051 of 06-52960211.
Alfa Romeo 33 S, 1986,
D.BLAUW, LPG, goh., ’ 6750.
Telef. 03483-3835.

Topklassieker! Alfa
MONTREAL VB, slechts 390C
van gemaakt, iets werk. Perf.
invest. Weg. gezinsuitbreiding
t.k. ’ 28.500. Inr./ruil gez.auto
mog. Moetweg! 02503-17526.
Alfa 75 TWINSPARK, 11-'B9,
42.000 km, gr. met., ’26.950.
Inr./fin mog. 030-960750.
GTV 2000. M. '83, zien is ko-
pen! Prijs ’8450. Telef. 045-
-726028, na 19.00uur.
SPRINT Quadrifoglio, kleur
wit, l.m. vlg., APK 7-92 bj.
3-'B4, zeer mooi, ’ 5250. Telef.
03440-31210.
T.k. ALFA GTV 6 25, bj. 1984,
rood, ’17.000. Telef. 03240-
-40883, na 16.00 uur.
Alfa 164 V6, m. '90, antraciet-
grijs metallic, ABS, get. glas, 4
hoofdst., 4 el. ramen, doorlock,
el. stoelen, 5-bak, stuurbekr.,
verlaagd, 3-delige Zender-vel-
gen etc, nieuwstaat!! ’38.950.Gar./inr./ANWB-keuring mog.
KARST Autobedrijven Haar-
lem/Beverwijk. Telef. 02510-
-10478/12264.
T.k. ALFA GTV 20, bj. '81, an-
tracietgrijs, ’5500. Telef. 074-
-776057,
ALFA 164 TS, 1989, LPG,
groen met., alu velgen, sublie-
mestaat, ’ 27.500.030-251029.
Alfa 75 1.8, '86, ROOD, sport-
velg., motor 0 km, smettel. st.,

’ 12750.02507-19814.
Alfa Romeo 75 2.0Twin Spark
Injectie, 5-bak, 27.000 km, bl.
metall., elektr. ramen, stuur-
bekr., w.w. glas, central lock,
spec. interieur (nw.prijs
’51.000), m. '91, ’31.750 RE-
SIDENCE, 02520-22865/23773.
Inr./dir. huurkoop, 24 mnd.
voll. gar. + BOVAG keur, mog.
75 1.8, bj. 1986, CHAMPAGNE
met., sportv., stereo, 87 000
km, ’ 13.250. 040-851054.
AR 33, kleur diamantzwart, m.
1991, LPG, PERFECTE staat

’ 18.500.G.A.C. 035-235430.
Alfa 75 1.8 lE, ROOD, 1991,
15.000km. Van Doorn en Top,
Nijkerkerveen, 03495-71292

Alfa Sloperij
Fa. Berjan

05284-1840, b.g.g. 3380

Zéér exclusieve Pininfarina-
uitv.M Alfa 33 Stationcar, met
LPG-inst., m. '90, Savali S-
uitv.ü Alfarood, get. glas, spec.
bekl., 4 elektr. ramen, roofrack,
siervlg., doorlock, 5versn. etc,

’ 18.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar.,
fin./inr. mog. 023-292400.

Dreissen Auto's

Exclusieve Auto's
UNIEK! DE ALFA ROMEO ES 30 (HET MONSTER) BIJ
DREISSEN AUTO'S NIET TE KOOP MAAR WEL TE HUUR.
INFORMEER NAAR ONZE VOORWAARDEN.

EEN GREEP UIT ONZE EXCLUSIEVE AUTO'S:
Alfa Romeo 1643.0V6Qzwart, verl., 17"1.m. velgen, demo,
'91 ’ 77.500
Alfa Romeo 1643.0V6Aut., blauw met., airco, demo, 5000km
'91 ’ 75.000
Alfa Romeo 164TDzilver met., audio, 20.000km, demo
'91 ’ 52500
Alfa Romeo 164TSantr., demo, '91 ’ 49.500
Alfa Romeo 164TS groen met., verl., l.m. velgen, LPG,
50.000km, '90 ’ 42500
BMW Touring 320i, wit, l.m. velgen, alarm,45.000 km
10-88 ’ 39.500
Chevrolet Corvette Cabrio, zwart, '86 ’ 69.500
CitroenKM 20i,rd. met., 26.000km, div. extra's, '91 ’ 39.500
Jaguar 3.6Aut. Sovereign groen met., 66.000km, abs. nieuwst.
'87 ’ 39.500
Lancia Thema 8.32 Ferrari, NIEUW, nieuwprijs’ 180.000
(overjarig model) nu ’ 119.500
Mercedes 400SEL, nieuw model, d.blauw, alle mogelijke extra's,
nieuwprijs/287.500, 7-'9l nu ’ 235.000
Porsche 928 S4aut., d.blauwmet., alarm, audio etc.
'88 ’129.000Porsche 911 SC zilver met, abs. nieuwst,'Bl ’ 45.000

Dreissen Auto's B.V.
AlfaRomeo-dealer voor Groot Rotterdam

Capelle a/d IJssel, 010-4585303
Vlaardingen, 010-4600969

WÊ____ËÊ_WËWÊËÊÊÊÊÊÊÊ

*" Auto Koen"*
Amsterdam

Arfa 331.3 S SportWagon, wit, 1989, 38.000km ’ 19.750
Alfa 331.7 IE KAT, rood, 1991,16.000km ’28.950Alfa 751.6 IE KAT, rood, 1990,30.000km ’ 27.950
Alfa 751.8 IE KAT, „Bianco", 1990,18.500km
„speciale uitvoering" ’ 33.950
Alfa 7520Twin Spark, rood, 1991,26.000km ’ 41.950
Arfa 164TwinSpark, antr. met., 1989
41.000km, lmvelgen ’38:250
Alfa 164TwinSpark, rood, 1989,60.000km
„hifi-install." ’37.950

Leiderdorp
Alfa 331.3, blauw, 1989, 26.000km ’17.950
Alfa 331.3, wit, 1990,40.000km ’18.950
Alfa 331.35, LPG, rood, 1988,112000km ’ 13.950
Alfa 331.3Silver, champ. met, 1988,65.000 km ’16.950
Alfa 331.35, zwart, 1989, 55.000km ’ 18.950
Alfa 331.7QV, LPG, zwart, 1987, 73.000km ’ 18.500
A1fa331.35, wit, 1988,43.000km ’18.500
Alfa SportWagon 1.5 lE, groen met., 1991,10.000km ’ 26.950
Alfa 751.8, wit, 1988, 70.000km ’19.950
Alfa 751.8. rood, 1989, 46.000km ’25.950
Alfa 751.6IE LPG, rood. 1990, 29.000km ’ 29.950
Alfa 751.6IE LPG, rood, 1990. 30.000km ’28.750

Blaricum
Alfa 331.3, rood, 1991, 20.000km ’21.250
Alfa 331.3S, blauw, 1989,60.000km ’17.750
Alfa 331.51E SW, beige met., 1991, IO.OOOkm ’29.250
Alfa7sl.BlE, rood, 1991,15.000km ’34.950
Alfa 751.6 lE, groen met., 1991,10.000km ’33.250
Alfa 164V6,zwart, 1991,13.000km ’ 69.750
Alfa Spider, zwart, 1991,13.000km ’ 49.950

Auto Koen Amsterdam
Van der Madeweg 35, Amsterdam, telef. 020-6934863

AutoKoen Leiderdorp
Weversbaan 12 Leiderdorp, telef. 071-41793

AutoKoen Blaricum
Naarderweg 17, Blaricum, telef. 02153-82898

AutoKoen is dealervan König-autostoelen

Spider 20, rood, nw.model, nov. 1990 ’ 4
I Spider 20QV, 1988, rood f\164Twin Spark, 1989,rood ]\
7520Twin Spark, 1988,wit ’ 1, 331.3Junior, LPG, 1988, donkerblauw ’1

Alfa Burgerjon 02522-10450 \
AMC

Voor alle onderdelen, nw. en De gemakkelijkste mania
gebruikt, revisies, onderhoud, een SPEURDER te plaats]
motoren, APK enz. KAREL het nummer 020-6.805.»
OTO Katwijk, 01718-28938. draaien. Dagelijks van 8-2]

Aston Martin/Lagonda
Virage VBCoupé -Volante V8Cabriolet i
Lagonda 11, donkergrijs metallic -Lagonda Tickford, pearl metallic

I Rolls Royce Corniche Cabriolet J
H.A.I. 8.V., Floralaan 2, Rijnsbur]

01718-29224
Audi

AUDI 100 23 E, nw.ste type,
18.000 km, 4-'9l, d.rood me-
tall., ’ 52500. 03410-23452
80 LS, 4-drs., blauw met., '79,
i.g.st., APK 3-92 ’ 1650. Telef.
020-6167482
Uniek mooie Audi 80 Turbo
Diesel, m. '91, Alpinweiss,
groen glas, zwart vel. bekl., 4x
hoofdst., deurvergr., 5 versn.,
siervelg., dubb. sp., in absol.
nw.st., ’ 27.950 (onderh.pap.
aanw. + orig.!! Nationale Au-
topas) Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
AUDI 80 Diesel champ. metall.,
11 '88, get.gl., 5-bak, 90.000

km, abs. schadevrij, nieuw-
staat, ’ 19.850. 023-356447.
Audi 200 Turbo QUATTRO, bj.
'86, speciale uitvoering, zeer
snel, airco, ABS enz. ’25.500.
Telef. 020-6330008.
Audi 80, 5-bak, tornadorood,
mei 1990, aanbieding ’28.750.
Audi 80 1.8, alpinewit, 34.000
km, 1988, ’ 24.750. Audi 80 1.8
Comfort Edition, juni 1991, grijs
metall., ’37.750. Audi 80 1.8
Automaat, zilver met., febr.
1990, ’ 31.750. Audi 80 1.9 Die-
sel, metallic, nov. '90, ’ 37.750.
Audi 80 1.8, april '91, zwart,
’34.750. AUTOVROON Audi/
VW-dealer, Contactweg 47,
Amsterdam-Sloterdijk, 020-
-6869611.
Audi 100 23 5-cilinder, 11-'BB,
AUTOMAAT, schuifdak,

’ 25.950.04906-1387.
Audi 80 S

1989. ’ 23.000 Zeer mooi
(LPG + alarm)

Telefoon 023-370899
Audi 801.8 S, bj. '89, LPG, zeer
MOOIE auto. ’24.500. Inr./fin.
mog. Telef. 04120-22452
Audi 200 Turbo QUATTRO, bj.
2-'B7, zwart met., nw.st., scha-
devrij, veel extra's, weg. omst.
Telef. 053-765570
AUDI Coupé 23, 1990, wit,
sp.wln., alarm, CD-speler, telef.
055-667856.
Audi 80 1.8 S, '87, beige met.,
elektr. spiegels, 4 hoofdst.,
SPORTWLN., i.z.m.st.,

’ 17.850. 070-3840839.
Door de bank teruggenomen:
AUDI 80 Diesel '90. 4-drs., s-
bak, schuifd., get. glas, rood,
als nw., ’21.750. Met boekjes.
2 jaar gar. Inr./fin. mog.
02158-23246/26778.
Z.g.o.h. Audi COUPE GT SS,
bj. '81, APK 6-92 vr.pr. ’ 8750.
Telef. 055-218090.
Zeer mooie Audi 100 2.3 Inj.,
orig. m. '87, o.a. blauw metall.,
5 versn., stuurbekr., getint glas,
schuif/kanteldak etc, ’ 12950.
Met gar. Inr./fin. en ANWB
mog. Automobielbedrijf SMIT
HAARLEM BV., Rijksstraat-
weg 174, Haarlem. Al 18 jaar
eenbegrip. 023-380942
AUDI 100 5-cil. D, bj. '82 grijs,
moet opgeknapt worden.

’ 550. Telef. 02946-1330.
Audi 100 CD TURBO Diesel
Avant Stationcar, 5-bak,
schuifd., roofrack, sportwielen,
85, ’ 13.500. 035-217471.

100 V 6
4 mnd. jong, 30.000 km, leder,
airco, l.m. velgen etc.
20% ONDER NIEUWPRIJS
Telef. 06-52861610

Door de bank teruggenomen:
Audi 80 DIESEL '89, 4-drs., s-
bak, get. glas, grijs metall., als
nw., ’19.750. Met boekjes. 2
jaar gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
Audi 1005 E, '80, wijnrood me-
tall., techn./mech. 100%, ra-
dio/cass., ’ 1950.023-365396.
Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Audi 100 cc 23 Avant
5-cil. Inj., m. '89, kl. zwart, ge-
tint glas, 5 versn., Serret inte-
rieur, stuurbekrachtiging, 4x
hoofdsteunen, achuif/kantel-
dak, 70.000 km aantoonbaar.
Auto verkeert in nieuwstaat.
Prijs ’ 29.950. Inruil/financ/
garantie AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768.
AUDI 80, 6-'9O, 19.500 km,
bordeauxrood metallic,
st.bekr., cv. ’31.950. Goldcar,
Amstelveen, 020-6433733.

T.k. Audi 80 Diesel, m. '89,
trekh., i.z.g.st., alle keur. toe-
gest., mr. CITROEN CX Diesel
mog. Bj. onbel. 04746-5465.
Audi 80, cv., stuurbekrachti-
ging, bj. '91, kleur wit. Autobe-
drijf DE LAAT, 04125-1650.
Audi 100 Avant 23 E Quattro,
3-'B9, 59.560km, d.blauw met.,
airco, elek. ramen, sportstoe-
len, alarm, ’49.950. Audi 80
20, 5-'B9, 43.757 km. Ameri-
kaanse uitv., airco, stuurbekr.,
elektr. ramen etc, blauw met.,

’ 35.950 Audi 90 23 E, 11-'9O,
37.100 km, ABS, stuurbekr.,
blauw met., ’46.950. Audi 100
Diesel, 2-'B9, 40.000 km, lago-
blauw, ’39.950. Audi 100 cc
23, 3-'B9, 83.880km, grijs met.,
’31.950. V.A.G. WITTEBRUG
B.V. Den Haag, 070-3429342
Audi 80 1.8 S, 1988, diamant-
zwart, SERRET inter., Necam
etc, ’ 20.750. 02155-11688.
Audi Quattro AVANT 23, m.
'86, ABS, schuif/kanteld., grijs
met., magn. velgen, ’ 19500,
evt. mr. mog. 02943-3292
Audi 100CC 23 INJECTIE, 135
pk, airco, Pullman bekl., 4 'hoofdst., stuurbekr., cv.,
alarm, nw. bnd., bj. '87, vr.pr.;

’ 16.950.Telef. 04124-2161.
Audi 801.8 S, m. '89, alaskawit, 'getint glas, LPG onderb., ge- ,
mêl. dessin int., schuifdak, 5- ,
bak, lichtmet. velgen, bijz. i
mooi, ’22950. Autobedrijf i
EEKHOF, 02907-2785/6628. i

'Audi 200 QUATTRO 11
3-'B5, nw.st., alle opties,!
derh.boekjes aanwez., I
mog., pr. ’ 18.950.08382-jl
T.k. Audi 9023 E, 1987, M
EXTRA'S, vaste prijs ’ 2f
Telef. 040-419852
Bijzonder fraaie Audi 80 DJm. '90, 80.000 km, zeer cOJuitgevoerd in diepdonkerb"
met grijs velours 4
hoofdst., getint glas, H
lichtmetal. sportvelgen, SJtel. staat, aanrijdin

’ 25.950. CAR CEN
HAARLEM BV, 023-32
Zondag telef. info van 11-3
Audi 80 DIESEL, 8-'BB, <kerbl., 95.000 km, 5-bak.
eig., ’ 19.950.073-132259^
Audi 80 1.8 S, m. '90, sm
loos wit, blauw dessin int.,
onderb., getint glas, 5-bak'
aanrijdingvrij, ’24.950. /
bedrijf EEKHOF, telef. (ï
2785/6628. ,
Bijzonder exclusieve Audi
23 E Serret, m. '90, duurs
meest compl. uitv., staaltf
metall., blauw/grijs gemel-
lours inter., 4 hoofdst., (
glas, 5-bak, ABS, el
schuif/kanteldak, centr (
vergrendel., LPG-install, Jj
rijdingvrij ’ 26.950. CAR _\
TRE Haarlem B.V. 023-329!
Zondagtelef. info van 11-jj
Audi 80, m. '88, blauw, j
glas, LPG, zeer mooi, ’ \l\
Inr. mog. EUROCAR Ho*
dorp, 020-6533475. J
Audi COUPE 23 E, maarfl
wegens vertrek nr. buiterw
bl. metall., alu. velgen, vd
gingsset, km 32000, vr.P

’ 45000. Telef. 04750-116_
Audi 100 CC Diesel, nr*
rookzilver, 4 hfd.st., stuur
etc, ’ 6950. Inr./fin./gar.
„CARPOINT ", 02510-1266;
1.8 S, bj. nov. '89, lagogr
stereo, open dak, 1e EIG.
Goor Ov., telef. 05470-60381
Audi COUPE 23 GT, bj..
wit, veel access., ’ 22^
Telef. 03240-24222
AudiBol.B, 1-'B9, 119.000
zwart met., 4-drs., 5-bak,
ret int., stuurbekr., ’ 22.
Audi 80 1.8, 1 '89, 152.000
donkerblauw, LPG, ’l9
Audi 100 Serret, 5-cil. 13^
6-'B9, 135.000 km, zwart *airco, alarm etc, ’ 26.'
WITTEBRUG, 070-3994011
Audi 80 D, m. 11 '87. 1e <0.h.-boekjes aanw., BLAL

’ 18.250.Telef. 04103-1306^
Audi 100 CD Turbo D*
febr. '88, div. extra's, 1el
schadevrij, ’ 20.950. AU 1
WORLD, 010-4770203. _.

6 a ’ 700$
Voordeel *Audi 80, 1.8 S, 90 pk, st^

bekr., comfort, speciaal pakj^c.
metallic lak, trekhaak, cc 4
stereo-install., juni 1991, ITf
tot 6000km's.
Huidige rijklare nw.pr. .. / 462
Nu ! ’39*

Autovroon ..
AUDI/VW DEALER n

Contactweg 47, Adam 4»
020-6869611

Lod. v. Deysselstr. 77 ;
020-6116715 A

Audi 80 GLS, bj. 1979, in &>M
DE staat, prijs ’l5OO 't]
04132-66755. 4_
Let op, unieke aanbieding f* >.
100 23 E Serret, alle optiesJ"
91, duurste uitvoer., brons tf »

tall., zwart velours inter-^Qhoofdst., brons getint (f
st.bekr., 5-bak, ABS, scM' ekanteldak, centrale vergretv
ling, alarm, smettel. staat, cjj "logusprijs’ 72000, nu ’ 31.^ tCAR CENTRE Haarlem 9_\
023-329750. Zondag telef. *r>p-anll-3uur. _/>
Audi 100 CC, 5-bak, grijs rjj,
tallic, Pullman, '88, ’ 18.9*
Autobedrijf LOKHORST, il*'
Mn./gar. 03489-1868/1853. a\
90 1.8 S, bj. 1987, BLaOJimet., LPG, i.z.g.st., mr. m";
Inl. 08880-54311/54129. >j
Audi 100 CC, 10-'B5,
sch.dak, PULLMAN, spec. "*.I.z.g.st. ’ 8900. 08380-14929>/,
Audi 100 28 E, nieuwste moj!'
6- '91, 29.000 km, leder bej
airco, alum. velgen, is 0K
schadevrij. KROON Aut"
029^^1901/3026, zondag gjj
Smetteloze Audi 80 1.8 S BJJ'Star, m. '90, zeer compl. uitfll
voerd in staalblauw metfj
blauw velours inter., hoofd*
getint glas, 5-bak, centr. v*
grend., LPG-install., lichtmj
sportvelg., perf. staat, aan*}
dingvrij ’ 23.950. CAR CEN^HAARLEM BV, 023-3297*
Zondag telef. info van 11-3 jjg
T.k. Audi 80 DIESEL, bj. '*.
met lichte zijschade, vrf

’ 18.500 mcl. 03420-21785. >
AudiVB

Quattro Aut., 250 pk, m^1990, 48.000 km, ABS, air?
boordcomp., cruise cont"?
elek. ramen/stoelen, led. bc*
pr. ’ 88.000. 020-6592995. >
Audi 90. 2-'B9, petrolgrö_
met., st.bekr., 5 versn., *
schuif/kanteld., LPG-0.b., Z«*
scherpe prijs. VAN RENS*
LAAR CARS, 038-221231. j

AUDI 100 CD 23 E, alpine^
uitgev. als 200, 15" ve\g_\
verl., Necam LPG, nw. band^
'85,’ 9900. Inl. 05162-1540. >
80 1.8 S, DIAMANT zwart, J?'90, 15" vlg., iets verl., LPe
0.b., cv., Protonten-sys 1'

’ 23.950. Inr./gar. 035-830162/
Audi 200 TURBO, aut., bj. 'V
antraciet met., airco, elektr. tV.
men, alle extra's, 172000 kfl
i.z.g.st., ’ 14.750. 08887-1356.

zaterdag 2 november 1991



Uit oudroest groeithistorische schatVLIEGTUIG-
FANATEN
WERKEN

AAN NIEUWE
LUCHTDOOP

VOOR
„VERGETEN”
KOOLHOVEN

ij SCHIPHOL, zaterdag
ai**achelhoutjes, meer
Sïei- Maar is dat niet een

*"««« beklede vleu-%'a dat daar UJkt sterk
<#» «e zuigers van een ster-iotor. Tussen de rommel
j£j Stiefbeen scharreleniulraachtzaam wat oudere
»C'en- Ze nemen de tijd,f 2e vut'ers met samen
pï«ger dan een eeuw erva-
<tM m de vliegtuigbouwJ^unhoofd.

tln Schiphols hangar 8 —er>eensrijp voor de sloop —een kamertje gereserveerd
*°r het Koolhoven Vliegtui-

van de gelijkna-r^ge stichting. De heren den-
vv"> onder aanvoering van
ïïv?? van der Meer van hetU-viODOME museum, uit de
,t, rzanieling roest en splinters

*"** jagers uit de Eerste We-
SjfWoorlog te kunnen opbou-i'l n- Twee geestesprodukten
3tPr-t » genie Frederik —

a — Koolhoven, een,j r̂ geten Nederlander die
J*n sporen heeft achtergela-

|.Jenminste, dat werd lange
"JWaangenomen.
li°e.Koolhoven FK 23 Ban-
-5?01 Jager, die in hangar Bin
rr#°otjes ligt, staat een nieuwe.^chtdoop te wachten. OverdeiJaar> misschien weltien.flOp een dag met blauwe he-el stijgt deze vogel Phoenix3V- fteel voorzichtig een rond--3luraaiend boven het vlieg-
W Van Lelystad. Dan is het
So jVliegende antiquiteit ge-
w/ a

U van onschatbare
tan* "' omdat er maar eentje

pv^egt in de ganse wereld.
*ïa n uit de restanten lijmt
iriu^ Van er Meer nog een
jï useaal exemplaar in elkaar
T°°rhetAVIODOME.

■ In hangar8 opSchiphol is een kamertje gereserveerdvoor hetKoolhoven vliegtuigproject.Hier worden onderdebezielende leidingvan Harry van der Meer (3evan rechts) uit deverzamelingroest en splinterstwee Bantam-jagers opgebouwd.

IM FK 23 Bantam jager
in deoorspronkelijke staat.

Troep
L?°Uwen aan een histori-
v.7e schat- Het is voor lucht-Wn Nederland nog wen-
Ktol In 1962 werd vanuit
hov riand het laatsteKool-
jge. eJ verkeersvliegtuig aan-

'C "en wat zei men hier:
'tfoe I^oeten we met die ouwe
hoo^A P,e Prachti_e houtenKa_f ï

k*£er FK 50 verhuisde
ka»\.j cria' vlo°S n°S vier
Ij a«uden en brandde uit aan*°Pvan een startbaan.
l^enT7 van der Meer heeft
!_Ud levenslange passie voor
bi n<ft

VueStuiSen en dat ver-
vu- ,hem met een grote
W etlSchare °P vele conti-

Z°'n Vrindje
kvaj.. niJ dat er nog resten'Bant Van de Koolhoven
igehe^"1' een "ïaêer die in het
Uito .m Frankrijk was
stetwï81 tegen Fokkers D7, de
in H ,e jager die de Duitsers
ven ht brachten. Koolho-
de g^°n en dacht daarmeebij
2end en een ort^ervoor dvi-
Wn eTS in de wacht te
daar slePen- °e vrede stak

j, eenstokje voor.
gel"-?Koolhoven, die in En-
"Kuli » Z*Ck de koosnaam
Ujtot Verwierf, waagde een
eersTPje naar Nederlands
Hnr» Ti luchtvaarttentoonstel-
boveil

ELTA' in 1919" Daar
heeft j Amsterdam-Noord
gen di* Bantam n°ë gevlo-
vioér "

nu versnipperd op de
exe,Lin hangar 8 Ugt' "Dit
Wd w-* heeft voor Neder-
Waaj.."^zondere historische
var, j concludeert Harry«n der Meer. Ondanks het
ÖUtteren van de be-
Coü 5 Britse Shuttleworth
vanri i_n' waar de resten
SW waren opge-
Üik I°' g Harry na vrese-
ttplu^ zeuren en een aan-
eoKi bjke mil met vUegtui-Ver^ en uit Nederlandserzarnelingen, acht vleugels,
tor en een mo-
m a DeromPen waren
2aagd JaPen Viiftig Stukge"

F"i__ et Werk kan nu beginnen.Vg!Van der Horst, die allesan hout weet, begint de eer-:« vleugel in ribjes en spant-?in\£ maken' Samen metX"KLM er Ab van Ekelen-

burg, die voor de
oorlog nog bij Fokker V
aan de G-l jachtkruiser^H
werkte, wordt hetvu-
renhout met de schuifmaat
opgemeten en dekurven vast-
gelegd. Daarbij springt
ex-KLM-tekenaar Herman
Baker in, die alles ouderwets
met potlood uit de hand op
een vel doorzichtig tekenpa-
pier vastlegt. Ton Hulshof
gaat in een apart hoekje op
zijn eentje aan de gang met de
motor ABC-„Wasp7 die ooit
goed was voor 170-pk en veer-
tig levensuren en nu niet
meer dan wat roestige pijpen
is.

Maar de zuigerstangen be-
ginnen al te glimmen en Ton
zet de motor stukjevoor stuk-
je in elkaar zonder hulp van
gebruiksaanwijzing of teke-
ning.

Gouden tip
Lou Kolsteeg, die laatstelijk

de Dutch Dakota, DDA, aan
een goedkeuring hielp voor
de vloot antieke machines,
dartelt nu om het hout en
linnen.Lou ziet erop toe dat
het zo netjes wordt geko-

piëerd dat de Rijks Lucht-
vaart Dienst daaraan een be-
wijs van luchtwaardigheid
kan verbinden. Administra-
teur Jan de Das speurt, niet
zonder succes, dehele wereld
af naar maatschetsen en foto's
welke details opkunnen leve-
ren van het interieur. „De
romp moeten we herontdek-
ken," licht Van der Meer toe.
We hebben devoorste en laat-
ste spanten en op de huidres-
ten vinden we afdrukken te-
rug waar ze hebben gezeten.
Zo komen we op de maatvoe-
ring. In Engeland kreeg ik een
gouden tip mee: „Als je iets
niet kunt terugvinden, zoek
dan de eenvoudigste oplos-
sing, want zo ging dat vroe-
ger."

Op een kompas na missen
de restaurateurs alle instru-

menten, gelukkig is dat niet
het geval met de stuurknup-
pel en het voetenstuur. In het
archiefvan luchtvaartkunste-
naar Thijs Postma werd een
foto gevonden van een open-
gewerkt Bantam-interieur,
waaruit precies kan worden
afgeleid hoe en waar de stoel
van de piloot zat en de plaat-
sing van de brandstoftank.

Juist dit speurwerk ver-
schaft het Koolhoven-team
veel plezier opzijn wekelijkse
bijeenkomst. „Langer dan
een dag in de week moet jeer
niet mee bezig zijn," vindt
Herman Baker. Desondanks
nemen de oude vaklieden
sommige onderdelen mee
naar huis om in hun schuur-
tjes verder te knutselen. Het I
vliegende model zal worden
uitgevoerd als een getrouwe 1
kopie met enkele authentiekeI
onderdelen, zoals de motor. I
Het museumexemplaar zal I
uitsluitend bestaan uit onder- I
delen welke door Koolhoven I
zelf zijn gemaakt.

Kermisgasten
„Mijn overgrootvader was

Texaans ambassadeur in Pa-
rijs. In vier generaties zijn de
Van Zandts dus verloederd
tot rondreizende kermisgas-
ten. Mijn grootvader, een do-
minee, schreef nog in zijn
dagboek dat hij in New Or-
leans niet van boord was ge-
gaan van het schip dat hem
daar had gebracht, omdat hij
zo ook wel kon zien wat een
zondige stad het was. Mijn
vader was desnoods zwem-
mend aan wal gegaan, ik was
voorgoed gebleven!"

„Ik ben niet de enige
Texaan van enige reputatie
die altijd wordt gevraagd
waarom er zoveel Texanen in
de showbusiness zitten. Je
kan in Texas duizend kilome-
ter rijden zonder iemand te-
gen te komen die interessan-
ter is dan de man die je al tien
uur in de achteruitkijkspie-
gel hebt zitten bekijken. Je-
zelf dus. Een Texaan moet
zijn eigen wereld scheppen,
in de echte is niet te leven. Na
enkele tientallen generaties
is verbeeldingskracht in de
genen gaanzitten."

Je kan de man Texas uit
krijgen, maar je krijgt Texas
nooit uit de man. Guy Clark,
mijn beste vriend, woont al

twintig jaar in Nashville,
maar als hem wordt gevraagd
waar hij vandaan komt zegt
hij nog steeds, zonder aarze-
len: 'Texas'. Ik heb hem wel
eens gevraagd waarom hij, on-
danks zijn betrekkelijke wel-
stand, na al die tijd nog altijd
halverwege het vliegveld
woont. 'Voor het geval dat',
zeihij eenvoudig."

„Nashville is na de oorlog
synoniem geworden aan
country & western.Dat is niet
terecht. 'Nashville' zou moe-
ten staan voor: industrie.
'Western' is een Texaanse
vinding en nog steeds komen
de beste zangers en song-
schrijvers van Nashville uit
Texas. Waylon Jennings, Wil-
lie Nelson, Kris Kristoffer-
son, Jerry Jeff Walker, Guy
Clark, David Allan Coc, Billy
Joe Shaver, Rodney Crowell,
de lijst is eindeloos. Maar nog
altijd zijn de Texanen in
Nashville 'outlaws'. Hoe hoe
hoog ze ookkomen in de hiër-
archie, ze houden de reputa-
tie dat ze het spel niet mee-
spelen."

„Ik kan me voorstellen datGuy zwaar gefrustreerd is
doorNashville, 'but I couldn't
care less'! Ikbeschouw mezelf
niet eens als 'country. Ik ben
een 'folkie'. Vier eeuwen ge-
leden was ik minstreel ge-
weest, in het land van mijn
vaders vaders, en had de Ze-
ven Provinciën doorgetrok-
ken, van kasteel naar kasteel,
hopend op de gastvrijheidvan

de kasteelheer en de seksuele
gunsten van de kasteelvrou-
we. Paard en wagen zijn een
gebutste Chevrolet geworden
en het kasteel is een motelka-
mer buiten Dallas, maar wat
is het verschil, als je driehon-
derd dagen per jaar 'on the
road'bent?"

Serieproduktie
De resten verraden onder-

tussen veel over dewerkwijze
van Koolhoven in zijn Engel-
se periode tijdens de Eerste

Wereld Oorlog. Zijn vuren-
houten vleugels, met linnen
bespannen, werden gelijmd.
Om niet te hoeven wachten
tot de lijm droogwas,versnel-
de hij zijn „serieproduktie"
door ze ook nog eens door en
door te spijkeren. Tijdens de
bouw loerde hij met een
stompje potlood in zijn hand,
over de schouders van de ar-
beiders mee. „Hij beweerde
dat hij onderdelen voor dui-
zenden Bantam-tweedekkers
zou laten uitvoeren op hon-
derdenbedrijfjes van Engelse
meubelmakers, maar," zegt
Harry van der Meer, „Kool-
hovenkon ook als geen ander

fantaseren."
Daarin schuilt het geheim

van Koolhovens succes en fa-
len. In Engeland bouwde hij
tenminste 2500 vliegtuigen,
waaronder 's wereld eerste
echte verkeersvliegtuig de
FK-26. Daarmee begon hij
zelf, een jaarvoordat deKLM
met een Londenlijn haar be-
drijf startte, al een geregelde
luchtverbinding tussen Ne-
derland en Engeland. Zijn fa-
briek in Rotterdam-Waalha-
ven was in 1940 even groot en
er huisden evenveel mede-
werkers als bij Fokkers be-
drijf in Amsterdam-Noord.

Frits Koolhoven
ontwierp een lange reeks
vliegtuigen met op papier

<**_. briljante vlieg-
eigenschappen, in de tijd dat
Nederland de toon aangaf op
wereldschaal.Hij had briljan-
te medewerkers, zoals Bob
Noorduyn die later in Ameri-
ka met succes zijn eigenvlieg-
tuigindustrie oprichtte.

Maar bij het bombarde-
ment op Rotterdam ver-
dween de Koolhovenfabriek
om nooit meer terug te ko-
men. Harry van der Meer:
„Koolhoven was voor ons
land even belangrijk als Fok-
ker. Maar in contrast met An-
thony Fokker wasKoolhoven
geen maatschappelijk beken-
de persoonlijkheid, daarom is
hij zo goed alsvergeten."

„TEXAAN SCHEPT EIGEN WERELD,
IN ECHTE IS NIET TE LEVEN”

DEN BOSCH, zaterdag
„Ik was blij met dat engagement: drie dagen Dallas, in dezelfde bar. Het

was dan wel niet 'thuis', maar veel scheelde het niet. Drie dagen lang
staarden dezelfde negen dronkelappen, onder wie een bijzonder lelijk
meisje, me wezenloos aan. Het bleek dat Billy Graham en de MaharishiYogi
tegelijk in de stad waren. Zij hadden een uitverkocht huis. Geen bar in de
'artiestenwijk' van Dallas, maar de stadionsvan de Cowboys en de Tornados.
Tot overmaat van ramp was er door al die duizenden jonge christenen en
aankomende goeroes in de hele stad geen hotelbed meer te krijgen, zodat ik
veertig mijl moestrijden om tekunnen slapen..."

Townes Van Zandt is de
enige geborenverteller die ik
ken dieeen verhaal, waarmee
hij al menige gelegenheid
heeft opgeluisterd, vereen-
voudigt in plaats van hetuit te
laten dijen als het Oude Testa-
ment. Zonder dat ook maar
iets van het effect verloren is
gegaan, blijkt hij de nacht-
merrie van Dallas nog aan-
zienlijk te hebben gestroom-
lijnd sinds hij het verhaal
voor de eeuwigheid vastlegde
op zijn onlangs in Berlijn op-
genomen — formidabele —live-CD 'Ram On A Conga
Drum. Geen wonder dat
Townes Van Zandt in sommi-
ge kringen geldt als de beste
songschrijver ter wereld.

„Ik nam me voor die motel-
kamer niet te verlaten voor ik
een song zou hebben geschre-
ven. Dat werd dus 'Pancho &
Lefty'. Het moet de hand van
God zijn die een songschrij-
ver als ik stuurt, anders is het
niet te verklaren: zulke poë-
zie, met geen andere inspira-
tiebronnen dan zoemende
airconditioning en een koud
wordend ontbijt van room
service."

Veel inspirerender kan het
Bossche familiehotel-boven-
de-kroeg, waar de familie
Van Zandt is ingekwartierd
op twee kamertjes ter grootte
van een flinke kinderpostze-
gel, niet zijn, maar het weer-
houdt Townes er niet van het
ene mooie verhaal na het an-
dere te vertellen, zijn reputa-

tic ten spijt met welgeteld
één wodka-tonic als brand-
stof voor de twee uur die ons
gesprek duurt.

Il]ll_^VW^
door

Jip
Golsteijn

...

Nest
„Het reizen is me in het

bloed gaan zitten. Ik kan er
eenvoudig niet mee ophou-
den. Vrouwen nemen daar op
den duur geen genoegen
mee, zelfs de meest noncon-
formistische wil op een goed
moment een nest. Ik heb het
geweldig getroffen met mijn
Germaine, maar ook zij zal
niet eeuwig genoegen nemen
met hetcompromis datwe nu
hebben uitgewerkt: we ne-

men ons nest van stad tot
stad mee. Nu onze zoon Will
nog betrekkelijk jong is kun-
nen we onszelf wijsmaken
dat al die eeuwenoude Euro-
pese steden essentieel voor
zijnopvoeding zijn, maar ooit
zullen we moeten toegeven
dat hij in die bolwerken van
beschaving toch vooral bars
en motels met nachtportier
heeft gezien."

„Maar ik word lijfelijk ziek
als ik te lang opéén plek moet
blijven. Kan je nagaan wat
een opoffering het was om
mezelf in die motelkamerbui-
ten Dallas op te sluiten om
'Pancho & Lefty' af te maken.
Ik was zo uitgeput dat ik geen
ideehad of die song ergens op
sloeg of niet. Nog maanden
later leek het me een kwestie
van geniaal of onzin. TotWil-

lic Nelson en Merle Haggard
'Pancho & Lefty' opnamen.
Hun versie was echt geniaal,
zeker voor een song met een
niet zo voor de hand liggend
verhaal. Mexicaanse revolu-
tionair/terrorist op de vlucht
voor het Texaanse gezag/de
onderdrukker. Ik wist niet
wat ik hoorde!"

„Nee, het stoort me abso-
luut niet als mensen denken
dat 'Pancho &Lefty' van Wil-
lie of Merle moet zijn. Zoals
ik hetnieterg vind dat 'If You,
Needed Me' wordt toege-
schreven aan Don Williams.
'Wie ben ik dat ik die songs
zou 'claimen', anders dan bij
de ASCAP (de Amerikaanse
auteursrechtenorganisatie,
JG)? Ik heb ze ook maar ge-
kregen! Weliswaar van de
hoogst mogelijke autoriteit,
maar hetblijft bruikleen."

RECHT
VOOR
ZIJNRaap

Geuren
Vriendelijkemensen, ty-

pisch kleine neringdoenden,
zag mr.Raab. Beleefd, maar
wat onpersoonlijk, correct in
dekleding. Pilchard, zo had-
denze zich voorgesteld, en ze
bleken in deGrote Nieuw-
straat teA. een vishandel te
hebben.

Daar keek de advocaat toch
wél van op. Maar hij corri-
geerde zichzelf meteen. Het
was gewoon een vooroordeel
te denken dateen vishande-
laar altijd een vislucht om
zich heen had. Pilchard knik-
te. Ik kanraden wat u denkt,
zei hij. De meeste mensen
denken dat.Maar wij hébben
er altijd naar gestreefd dat in
onzezaak een aangename,
frisse luchtzou zijn. Daar
slaagden wij ook in. Tot voor
kort. Want dat is de laatste
tijd wél veranderd. Dat is de
reden, waarom wijnu bij u
zijn.

Ik vrees, dat dit niet op
mijn weg ligt, begon mr.
Raab. Nee, nee, dat moet u
niet zeggen, haakte de winke-
lierin. Het gaat hierom: enke-
le mensen uit debuurt zijn
een actie begonnenom ons
wég tekrijgen. En wij wilden
u vragen, al het mogelijke te
doen, opdat wekunnen blij-
ven. Want we hebbenveel in

onze zaak geïnvesteerden het
is onze broodwinning.

Natuurlijk, daarkan ik mij
voor inzetten, bevestigde de
advocaat. DeGrote Nieuw-
straat, dat is toch niet alleen
een winkelstraat?

Het is zowel winkel- als
woonstraat-op-stand, ant-
woordde de heerPilchard.
Juist dddromword ik door de
instantieszwaar gecontro-
leerd. Maar, met permissie ge-
sproken, de laatste weken is
de stank inderdaadonver-
draaglijk. Velen van mijn
klanten blijven weg.Doch
men heeft de oorzaaknog niet
kunnen vinden....

Mr.Raab maaktewat aan-
tekeningen en decliënten gin-
gen heen.De advocaat belde
Ir.Purrélwit van deKeu-
ringsdienst en dat gesprek
werkte verhelderend. Men
had nooitproblemen gehad
met de betreffende vishandel.
En hetvreemde was, dat de
deskundige dehuidige over-
weldigende stank niet met vis
in verband kon brengen. Er
zou een nauwgezet onderzoek
noodzakelijkzijn om deoor-
zaakvan diestank vast te
stellen.De advocaat nam con-
tact op met een bekende daar
uit debuurt. Diekon geen vis
zien, maar vond dat de geur
bijPilchard, hoe vreselijkook,
in élk geval geen vislucht was;
eerderietschemisch. En het
merkwaardige nu was, dat de
buurman van deviszaak als
chemicuszijn brood verdien-
de.Hij was met diebuurman
nog op de middelbare school
geweest en diedeed destijdsal
vaak proeven. En dat stonk
toen ookal zo. De bekende
vertélde verder, de laatste tijd
wél eens verdenkingen te heb-
ben gekoesterd tegen die
buurman. Waarom, wüde de
advocaat weten. Och, merkte
de man op, mevrouw Basfluit,
devrouw van de scheikundi-
ge, had er al herhaaldelijk
gewag van gemaakt datzij
graag een eigenboetiekzou
willenopenen. En datpand
van Pilchard ligt daarvoor
héél gunstig...

Mr.Raab wist genoeg om de
Keuringsdienst op het spoor
tezetten. Die schakeldeal ras
depolitie in, waarna het echt-
paar Basfluit plotseling ging
verhuizen.En toen was, al
even plotseling, de stank ver-
dwenen.

***De heerPilchard en zijn
echtgenotekwamen opkan-
toor. Dat had mr.Raab toch
wel heel mooi voor elkaar ge-
bracht. Zij waren hem daar-
voor zeer dankbaar!Maarzij
gingen devishandeltoch
maar sluiten.Het was genoeg
geweest!

Wat gaatu ddndoen,vroeg
de advocaat nu.

We maken er een parfume-
rie van, zeidenzij alle twee
tegelijk.

door mr. M. Moszkowicz
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Audi 80, m. '89, 1e eig., serv - !
boekje, LPG 0.b., rood, 5-bak,
get. glas, siervelg., ’20.950'EXPOCAR Trad., 020-6153933 'Meest dure en compl. uitgev.
Audi 100 CC 23 E 138pk 5-cil.
Inject., m. '88, Alpinweiss met
groen glas, dikke Pullman bekl, j4x hoofdst., deurvergr., ABS- -remsyst., 5 versn., schuif/kan- 'teldak, 16 inch magn. Quattro 'sportvelg., radio/cass., 1e eig. '(onderh.pap. aanw + orig !! 'Nationale Autopas), in nw.st., "’17.950. Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's, '03480- 31234 (zond, geop. 1-4) .
Audi 100 CS QUATTRO, bj.
87, kl. wit met donker glas, alle -opties w.0.: airco, ABS, boord- 'comp., 4 hoofdst., lichtmetalen I

velgen, APK tot nov '92 Pon- -.
onderh., 1eeig., ’ 18.650. Telef. I072-339387. I
Met ANWB-RAPP. Audi 80 1.8'S, '89, 75.000 km, LPG-0.b., 'nieuwst, ’ 21.950. 072-335449. -iAudi Centrum

Autovroon j
AMSTERDAM !

Eersteklas Audi's van i
n eersteklas Audi-dealer i

801.8,wit '88 .
801.8 rood '89
801.8,zih/er '89 ,
801.8, marineblauw '88 i
801.6, Cycleam '90 |
801 BS, wit '91 ;
801.8S, Ed. comfort '91 -8020E'89 ■80TurboD '89 '.
9023airco '88
100Avant 23Serret '88 ]
10023zwartmet '88 j
100Turbozwartmet '88
10028CD '91 I
Altijd grote keuze uit Audi '80/ .'90 en 100 modellen, bouwjaren .
1986t/m 1991.
Bel gerust voor vrijblijvende -informatie.

Autovroon
HET AUDI CENTRUM

Contactweg 47, 020-6869611
Lod. v. Deysselstr. 77

020-6116715 i
200 Turbo AUTOM., '85, airco, 'ABS, boordcomp., cc, afst- 'bed. alarm, LPG, 1 jaar gar.
Vr.pr. ’ 19.950. 040-529046. .
Audi COUPE GT 22 E, '83, air- j
co, cruisecontrol, 15-inch vel- -gen, APK okt. '92 Amerikaan- 'se uitv, zeer mooi, vr.pr. :
’ 13.750. Telef. 03448-1825.i
AUDI 80 GLS Silver Special m.
82 pullman bekl., 4 hfd.st., 'sportvlg., get. gl., centr. lock, 'nw.st., ’ 2950. 023-356447.
Uniek mooie Audi 100 CC Die- 'sel Autom., stuurbekr., antra-
cietgr. metall., v.v. alle opties, !
'85. ’9950. Inr. mog. A.C.H. ,
HOOFDDORP, 023-294072 !
Audi 80 20 E, bj. '90, 4-drs.,
antraciet, 36000 km, alle op-
ties BOVAG-Autobedrijf De
BEIJER, telef. 08889-1503. ;
AUDI 100 CC 23 E. bj. 10-'B6, \Ie eig., aircond., l.m. velgen, (
centr. vergrendeling, getint
glas etc, dealer onderh., abso-,
luut nw.staat, ’13.750. Inl.
065-234278. I
Audi 100 CS 23, 5-cil., 5-'B3, i
LPG, APK, nieuw model, j
’6950. 04906-1387 (
Van part. Audi 80, bj. 8-'B9, |
tornadorood, LPG, verl., l.m. <
velg., STEREO, nw.pr. ’ 50.000 i
nü ’26 000 02152-65879. |
Rudi 200 TURBO, m. '85, voor ]
weg en race gebruik, 270 pk.

’ 19.500. Telef. 023-382718.
Audi 100 23 CD. 1988, ABS, i
LPG, schuifdak, GRIJS metal- 'lic, ’ 21.950. 04906-1387. ,
Van 1e eigenaar bijzonder I
mooie Audi 80 1.8 S, m. '89. kl. 'signaalrood, 5 versn., getint i
glas, luxe stoff. interieur, iLPG-onderbouw. Auto ver-
keert in optimale staat. Prijs !
’21950. Inruil/financ/garan- 'tic. AUTO VLIETSTROOM, )
telef. 070-3877768. r
Audi COUPE, 1982 i.z.g.st., \
sportwielen, kl. d.groen met, \
vr.pr. ’9500. Inl. 03461-1527 I
Audi 80, bj. 1983, rood metall.,'in zeer GOEDE staat, sportwie- 'lett, ’ 3960 020-6120117. I
Audi 80 2 Itr. Injectie, diam.-'zwart, autom., velours inter., 'get. gl., centr. vergr., alarm, 4 !
hoofdst., stereo, sportvelgen,
verlaagd, div. extra's, bj. 4-'B9, 'km st. 98.000, onderh.boekjes'aanw., 1e eig, mr. mog. Pr. r
’ 28750. Subaru-dealer DU- <BOIS met autopas. Telef. J
03410-25801. >
Audi 80 1.8 S Benz., 4-drs., *zwart met.. '87, vele EXTRA'S. 'Pr. n.o.t.k. Inl. 020-6840559. !
Audi 100 5-cil. CC, m. '88, >rookzilv. metall., schuifd., :
elektr. ramen, elektr. spiegels, -get glas, 5-bak, Serret int., 'perf staat, ’17.950. Inr. mog. 'EUROCAR Hoofddorp,'<020-6533475. i
Tk Audi 80 18 S, bj. 2-'B9, ~TORNADOROOD, scherpe -prijs! 055-669150/666427. c
AUTOMAAT! Audi 80, bj. 10- \'87, APK, LPG-0.b., boekjes, -nwst.! ’ 18950. 033-806040.
Audi 200 TURBO, bouwjaar i1981, iz.g.st. Prijs n.o.t.k. Telef. i
05286-1685. j
200 Turbo, 10-'B9, bord.rd. J
met., Aut., sp.int., ABS, airco, !
ster inst., sp.vlg., 4el ramen, 4 ihfd.st. + div. extra's, i.nw.st., >1e eig., onderh.b. aanw., mr. I
mog., 140000 km, ’48.250. e
Subaru-dealer DUBOIS m. au- c
topas. 03410-25801. r
Audi 80 TURBO Diesel inter- c
cooler, tornado rood, serret uit- f
voer., l.m. velgen, stuurbekr.,
bj. 11e mnd. '88, prijs ’ 24.750.fAudi 80 1.8 S, groen met., bj. j|
7e mnd. '88, pr. ’ 21.800. Telef /
02521-12957. r
AUDI 80 1.8 S nieuwste type {
'87, gold metall., get. gl., 5-bak, 'spec. inter., alarm, elektr. sp.,
enz., v. 1e eig., zéér mooi, l

’ 16.950. 023-356447.1 sAudi 100 23E Automaat, airco, v
get. glas, zwart, in hoogte ver- |j
stelbare stoel, 102000 km + t
onderh.boekjes, in UITMUN-
TENDE staat, bj. mei '87, ï
f 18.950. 06-52800081, (N.H.). }
80 TURBO Diesel, rood, mooie /
auto, bj. 8-'BB, ’23.500. Telef. w
05286-1998.

Excl. Audi 200AVANT Quattro
Turbo, bj. juli '86, blauw met.,
leder inter., board comp., cruise
contr., airco, el. ramen, stoel-
verw., alu velgen, VR band. ra-
dio & tel., voorb. dakrail., in
uitm. st., onderh.pap. aanw.,
alle keur. mog. Telef. tijd.
kant.uren, 079-422343.
Exclusieve Audi 100 20 E Ser-
ret, nieuw model '89, petrol-
groen metal., bruin velours in-
ter., 4 hoofdst., getint glas,
st.bekr., 5-bak, central lock,
LPG-instal., smetteloze staat,
N.A.P. + servicepapieren,
’22950. CAR CENTRE Haar-
lem B.V. 023-329750. Zondag
telef. infovan 11-3uur.
Audi 80 D, 1-'BB, div. extra's,
perf. staat, GRIJS met., prijs

’ 18.750. Telef. 01622-2425.
80 1.8 S, katalysator, bj. '88,
kent. SX-21-XN, marsrood,
VERLAAGD, sportvelg., 80.000
km,/19.750. 03200-31033.
AUDI 80 1.8 S. '88. 79.000 km,
5-bak, centr. vergr., vr.pr.

’ 20.000. Telef. 015-145860.
Audi 100 CC 100 kW,
Z.G.A.NW., direktie-auto, verl.,
div. opties, '87, ’17.500.
01623-18758.
Audi 80 18 S, 11-'B7, petrol
metall, vele EXTRA'S,

’ 18.750.Telef. 04103-4383.
Audi 80 1.8 S, m..'89, bijz.
MOOIE st., rood metall., get.
glas, 5 bak, alle denkbare op-
ties, w.o. airco enz., ’ 24.950.
Inr./gar. 02503-38470.
AUDI 80 18 S, 1988, met LPG
Telef. 08811-61763.
Audi 100 CS Avant Stationcar
Turbo Diesel Automaat, dia-
mantzwart metall., elek. ramen,
stuurbekr.. Pullman int., 4x
hoofdst., climat control, sportv.
lets aparts (nw.prijs ’ 103.000),
'88, ’ 34.750. RESIDENCE,
02520-22865/23773. Inr./dir.
huurkoop, 24 mnd. voll. gar. +
BOVAG keuring mog.
Audi 80 S, LPG, metallic, elek-
trisch schuifdak, sportwielen,
5-bak, '88. Garage NETTEN,
Best, 04998-72148.

Avant 2.3 CD
d.blauw metall., magn. velgen,
autom airco, elektr. ramen,
roofrack, 57.000 km (serv.-
boekje), bj. 3-'9O, nw.pr.
’BlOOO. nu ’47.950. Auto
SMEEING, Soest BV, telef.
02155-13227 of 25441.
Audi 90 23 E, 1987, 81.000km,
zwart. Audi 90 23 E, 1990,
LPG, 49.000 km. VAG-dealer
POUW ZWOLLE 8.V., telef.
038-219310.
Audi 100 23 E AUT., airco,
ABS remsyst., metall., cv., 4el.
ramen, l.m. velgen, el. verstelb.
verwarmde spiegels, in hoogte
verst, stoel, Serret int., bj. febr.
'87, in abs. nw.st., ’20.850.
06-52800081 (N.-H).
Diesel! Zeer mooie Audi 80
Diesel Serret (kent. TH-26-
TP), '89, o.a. ferrarirood, get.
glas, 5 versnell., Pullman int.,
4x hoofdst., central lock etc.
Nw.pr. ’ 46.750, schadevrij en
in prima st., ’ 22950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. Auto-
mobielbedr. SMIT HAARLEM
BV., Rijksstraatweg 174, Haar-
lem Al 18 jaar een begrip.
023-380942
UNIEK! Sportauto van part.,
Audi Coupé GT SE, 5-cil., 132-
-pk, bj. 04-'B5, zwart, orig.
96.000 km, 100% perfekt, nwe.
uitl., div. ace, ’ 18650. Zien is
kopen! Telef. 01658-1782 'Audi 200 QUATTRO Turbo, bj.
1986, donkerblauw met., airco,
16" wielen, radio enz. Zeer
mooi, ’ 31.000. 03473-71685.
Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Audi 200 Turbo, m. '88,
kl. antracietgrijs metallic 5
versn., elek. ramen, leder inte-
rieur, airco. Meest luxe uitv.
Auto verkeert in nieuwstaat.
Prijs ’ 24.950. Inruil/financ/
garantie. AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768.
p^udi 100CC 20E Inject. Auto-
maat, metall., 60.000km, airco,
i/v.w. glas, Pullman, 4x
hoofdst., '89, ’ 25.950.
RESIDENCE, 02520-22865/
23773. Inr./dir. huurkoop, 24
mnd. voll. gar. + BOVAG keu-
'ing mog.
<-.udi 80 23 E, '88, royal blue,
■net veel extra's, als nieuw
slechts ’ 26.950. Inr./fin./gar.
RODENBURG BV, Voorscho-
ten, 071-323450.
■Xudi 100 CC 5-cil., AUTOM.,
-n. '88, bijz. mooie st., l.blauw
netall., get. glas, airco, alarm,
f 16.950. Inr./gar. 02503-38470.
<Vudi 80 Diesel, m. '90, rood van
deur, get. glas, zwart velours
interieur, 5-versn., magn.
sportvelgen, doorlock etc.
f 26.950. „FRED HEHL Auto-
oedrijven", 3-12 mnd. gar.,
Fin./inr. mog. 023-292400.
Let op!! Let op!! CRUQUIUS
uimt op!! nieuwe Audi 100 CC
2.3 Injection, m. 1985, duurste
jitv. o.a. metallic, zonwerend
;las, 4x hoofdsteunen, siervel-
gen, stuurbekrachtiging, stoff.
dessin int. enz., enz., ’ 9950. 2
aar gar./inruil mog. Cruquius
*^utomobielen, 023-292520.

Direktie-auto
4udi 100 Quattro 28 V6, CD-
uitvoering, blauw/grijs metallic,
ian, '91, 22000 km, nieuwprijs
f 106.000, nu ’79000 mcl.
BTW. VW/Audi-dealer Sanato
Zeist, telef. 03404-P54844.
\ud\ 80 1.8 S 66 KW v.v.
LPG-onderbouw, m. '90, 1è
jig., 90.000 km (boekjes t.i.),
Dlijfgroen metallic, get. glas, 4
noofdst., 5-bak, doorlock,
dubb. spieg. etc, nieuwstaat!!
f23 950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk. Te-
ef. 02510-10478/12264.
i^udi 80 DIESEL, bj. '90, grijs
Tiet., 32000 km, sportv., vr.pr.
f 27.500. Telef. 053-770809.
Bijzonder mooie aanbieding!!
f^udi 80 1.8 S 66 kW, Serret-
jrtv., m. '91, nieuwste model!!,
acinggreen met.,, get. glas,
stuurbekr., LPG-inst. '0.b., 5
/ersnell., doorlopende achter-
ichten, origineel 54.000 km,
Doekjes ter inz., nü ’ 32.950
,FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar., fin./inr. mog.
)23-292400.
\udi 80 1.9 DIESEL, bj. 12-'B9.
pvit, ’25.950. Telef. 04906-
1387.

Audi 100 CC 23, m. '87, vuur-
rood, diverse OPTIES, o.a. air-
co, cruise control, ’ 14.950.
Telef. 020-6370652
Audi 2005 T AUTOM., bj. 1980,
nwe. motor, zeer mooi, wit, ra-
dio, extra brede wielen, ’ 7750
(mcl. BTW). 03473-71685.
Audi 80 QUATTRO, rood,
1989, 80.000 km, i.z.g.st. Telef.
05766-2175.
Audi 100 Diesel, '85, blauw me-
tall., Pullm. int.. 4 hoofdst., get.
glas, ’9950. Inr. mog. EURO-
CAR Hoofddorp, 020-6533475.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uw occasion.
Audi 80 1.8 S, rookzilver, LPG,
l.m. velgen, m. '88, ’19.950.
leaseprijs ’ 534 p.m. Inruil/fi-
nanciering mogelijk. CAR
TRADE HOLLAND BV, 020-
-6010680, Badhoevedorp.
Audi 80 S, 6-'B9, ANTRACIET
met., auto verk. in abs. nw.st.,
onderh.boekjes aanw.,

’ 22900. Telef. 04951 -25349.
Let op!! Exclusief uitgev. Audi
80 1.8 S, m. '90, diamantzwart
metallic, groen glas, zwart stof
bekl., 4x hoofdst., 5 versn.,
deurvergr., dubb. sp. etc, 1e
eig. (onderh.pap. aanw. +
orig.!! Nationale Autopas), in
nw.st., ’ 25.950. Garantie, mr.
mog. „HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
Bijzonder exclusief!! Audi 90
23 E 2-drs. Coupé 5-cil. 138-
-pk, m. '90, staalblauw metall.,
get. gl., velours Pullman int.,
teakhouten dashb., 5-versn.,
alles elektr., stuurbekr. etc
’49.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar.,
fin./inr. mog. 023-292400.
Grandioze Audi occasionshow
bij Automobielbedrijf Konings-
hof: Audi 80 1.8, m. '91, metal-
lic lak, 5-bak, get. glas, LPG
etc, etc, ’26.950. Audi 80 1.8
S, m. '90, diamantzwart, LPG-
onderb., 5-bak, sportstoelen,
get. glas etc, etc, ’25.950.
Audi 80 1.8 S Automaat, m.
'90, ferrarirood, get. glas, dubb.
spiegels, LPG-onderbouw etc,
etc, ’ 26.950. Audi 80 1.8 S/m.
'89, metall. lak, 5-bak, central
lock, get. glas, ’20.950. Audi
80 1.8E Injection, Comfort Edi-
tion-pakket, m. '91, metallic
lak, stuurbekrachtiging, 5-bak,
central lock, velours int. etc,
etc, ’ 32950. Audi 80 Turbo
Diesel, m. '90, wit, 5-bak, get.
glas, siervelgen etc, etc,

’ 29.950. Apart!! Audi 90 23 E
5-cil. Injection, m. '89, antra-
cietgrijs, 5-bak, Serret. int, lm.
velgen, stuurbekrachtiging, air-
conditioning, central lock etc,
etc, ’27950. Audi 100 23 E,
m. '89, diepdonkerblauw me-
tallic, 5-bak, Serret int., get.
glas, central lock etc, etc,

’ 24.950. Audi 100Avant 23 E,
m. '87, ferrarirood, l.met. sport-
wielen, 5-bak, get. glas, Serret
int. etc. etc, ’ 19.950. Audi 200
Avant Turbo Quattro, m. '88,
met alle opties w.o. leder int.,
airco etc, etc. Nieuwprijs

’ 160.000, nu ’ 37.950. Alle au-
to's verkeren in absolute
nieuwstaat. Garantie, inruil, fi-
nanciering, leasen. ANWB-
keuring mogelijk. Keuze uit
plm 70 geselecteerde occa-
sions. Autobedrijf KONINGS -HOF, telef. 02507-15824.
80 23 Quattro, nw. model '89,
zwart, met alle denkb. access.,
als nw. ’33.950. Inr./fin./gar.
RODENBURG BV, Voorscho-
ten, 071-323450.
80 1800 Sport, 1990, ZWART
met., elektr. dak, cv., stuur-
bekr., ’ 27.750. 055-415133.
Allernieuwste model Audi 80
Diesel, '90, petrolblauw metall.,
groen get. glas, 5 versn., dubb.
sp., radio/cass., orig. Bilstein
verlaagd met 16-inch magn.
sp.vlg. etc, etc, in nw.st.!!

’ 25.950. Onderh.pap. aanw.,
pi. nationale autopas! Gar./inr.
mog. „HARTMANN" AUTO'S
B.V. 03480-31234. (Zond.
geop. 1-4). "
EXCLUSIEF. Ex-directie auto.
Aangeb. Audi Avant CD 23
Inj., m. '87, diamantzwart met.,
airco, ABS, schuif/kanteldak,
el. ramen, alarm, stereo, afdek-
plaat, getinte ramen, als nieuw,

’ 21.500. Telef. 02152-60108.
Audi 80 CD Turbo DIESEL, bj.
half '85, zeer mooie auto, APK,

’ 9450. Telef. 023-355800.
Audi 80 DIESEL, 1990,

’ 22.500. Audi 100 Diesel, 1985,

’ 9000. 040-526666.
Let op!! Let op!! CRUQUIS
ruimt opl! Audi 100 CC 23 E,
5-drs. Avant, m. 1985, alle op-
ties. 0.a.: metallic, zonwerend
glas, schuif/kanteldak, 4x
hoofdst., dikke velours bekl.
enz. enz. ’ 12.950. 2 jaar gar./
inruil mog. Cruquius Automo-
bielen, 023-292520.
Audi 100 23E, 5-'B9, 5-bak, 1e
eig., LPG, airco, Serret int.,
ABS, schuifd., pi. onderh.pap.,

’ 29.500 mcl. BTW. Dealerinr-
auto's J. Meure, 02908-6061.
AUDI 80 1.8, bj. 10-'BB, LPG, 5
versnell., get. gl., o.h.boekje
aanw., ’19.950. Inr./gar./fin.
mog. A.CL, 02521-11487.
Audi 80 1.8 S, blauw met., '89,
getint glas, stoffen inter., LPG,
5-bak, dubbele spiegels. Auto
verk. in nieuwst. Prijs ’ 22950.
Telef. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD b.v.
Audi 80 DIESEL bj. '88, weinig
km, mooie auto, ’ 21.750. Gar.,
inruil mog. Telef. 04702-3040.
Audi 80 20 E Autom., 2-'B9,
petrolgroen met., zeer scherpe
prijs. VAN RENSELAAR
CARS, 038-221231.
Autobedrijf ASH b.a. diverse
Audi Coupé OER-QUATTRO-
ONDERDELEN. 075-171505.
Te koop Audi GT 5 S Coupé,
model 1983, zeer MOOI, APK
tot'92 Telef. 03419-1958.
Audi 80 Turbo Diesel Intercoo-
ler, m. '90, 1e eigenaar, 70.000
km (boekjes t.i), petrolgroen
metallic, getint glas, 4 hoofdst.,
5-bak, doorlock, dubb. spiegels
etc. Cat.prijs ’52500 nu

’ 28.950. Gar./inr./ANWB-
keuring. KARST Autobedrijven
Haarlem/Beverwijk. 02510-
-10478/12264.
Audi 200 TURBO Automaat,
nov 1985, kogel/bomvrij, alle
opties, in perf. staat, ’ 29.500.
AA. Cars, 02945-3622
Te koop AUDI 80 1.9 D, 14
mnd. oud, diverse accessoires,
stuurbekr., centr. portierver-
grendeling, metallic lak, alarm.
VAG-onderh.boekje ter inzage,

’ 39.000. Telef. 020-6104541
VLIETSTROOM Exclusief b.a.:
zeer mooie Audi 80 S Auto-
maat, m. '89, kl. signaalrood,
groen getint glas, luxe zwart in-
terieur, LPG-onderbouw, auto
verkeert in nieuwstaat. Prijs
’21.950. Inruil/financ/garan-
tie. 01718-76245.

AUDI 100 CC, in prima staat,. bj. '83, prijs ’ 7250. Inruil mo-
gelijk. Telef. 020-6620530.
80 QUATTRO, 4-w.d., 5-drs.,

" bj. 4-'B7, nw. type, Treser/Ce-
'. ret, diamantzwart metall.,
) elektr. schuifd., ramen en spie-

gels, cv., sportvelgen, Necam

" LPG, inbouw mogel., ’17.900.

' Telef. 03404-32517.
Exclusief let op! St.bekr., LPG,

; Audi 80 2.0 E Monte Carlo,
nieuw model '91, alle opties
o.a. diamantzwart metall., grijs
gemêl. stof inter., hoofdst., ge-- tint glas, st.bekr., 5-bak, centr.

■ vergrendel., LPG-install., smet-
-1 tel. staat / 29.950. CAR CEN-. TRE Haarlem B.V. 023-329750., Zondag telef. info van 11-3uur.

" Automaat! Mooie Audi 801.8S

' Automaat, met LPG-inst., orig.

' m. '90, o.a. metall., get. gl.,
centr. lock, dubb. spiegels etc.. ’22950. Met gar. Inr./fin. en
ANWB mog. Automobielbedr., SMIT HAARLEM BV., Rijks-, straatweg 174, Haarlem. Al 18
jaareen begrip. 023-380942.

iAudi Coupé QUATTRO-look 5
t S, prachtst., bj. '81, verl., 15".
f Vr.pr. ’ 8750. 055-218044.
; 100 AVANT CC 136-pk, lichte
! voorschade, '86. Van Dusscho-

ten. Telef. 08385-26404.
1AUDI 100, bj. '84, nw. mod.,

aut., kon.blauw, versch. opt,

' ’ 8950.020-6107777.
; Audi 100Turbo Automaat, me-

tallic, uniek, '88, ’32.950. Au-
tobedrijf LOKHORST, mr./

' fin./gar. 03489-1868/1853.
; AUDI 100CC 22i, bj. '83, 5-cil.,

Necam-LPG, sch./k.dak, grijs,
i.z.g.st, ’ 6450. 05410-15228., Super dynamic uitvoering!!
Audi 80 1800 S, 66 Kw.ü M.; '89, 16" super dynamic vlg., 5
versn., s./k.dak, diam. zwart
met., get. gl., zwart velours int.

i ’24.950. „FRED HEHL Auto-
jbedrijven", 3-12 mnd. gar.,
fin./inr. mog. 023-292400.,Audi 80 Turbo DIESEL, zwart,. 63.000 km, 10-'89, ’28.500.. MEKENKAMP AUTO'S,. 03405-71384/71119.

Meest luxe Audi 80 1.8 S, m.
'89, blauw metal., 5 versn., luxe
inter., alarm, get. glas, dubb.
sp., 52000 km, (boekjes t.i.),
15" Fittipaldi sportvelgen, geen
2e zo mooi, ’23.950. HAB
HOOFDDORP, 023-294454.
AUDI 80 1.8 S, 2 mnd. oud,
2700 km, met achterschade,

’ 23.500mcl. 075-171505.
Audi COUPE GT 5 S, bj. '82
rood, zwarte achterlichten,
uitn. dak, alarm, boordcomp.,
pr. ’ 9800. Inl. 02159-12660.
100CS, '88, m. vele OPTIES, in
nieuwstaat, ’ 23.000. Telef.
02902-3018 of 06-52830308.
Let op, meest compl. Audi 100
Avant CC 23 Inj. Familiale 7
pers., '85, antr.grijs met., blauw
velours inter., 4 hoofdst., get.
glas, 5-bak, 3e bank, stuur-
bekr., dubb. spieg., magn.
velg,, zeer spec. stereo, door-
lock enz., ’13.950. ACH
HOOFDDORP, 02507-13789.
Mooie Audi 80 1.8 S (kent.
SN-16-NF), '88, o.a. rood me-
tallic, get. gl., 5 versn., dubb.
spiegels, toerenteller, boord-
computer etc. Nw.pr. ’ 45.750,
schadevrij en in prima st.
’18.950. Met gar. Inr./fin. en
ANWB mog. Automobielbedr.
SMIT HAARLEM 8.V., Rijks-
straatweg 174, Haarlem. Al 18
jaareen begrip. 023-380942
Audi 80 18 S, I.Z.G.ST., okt.
'86, blauw met., LPG, met kat.,
APK, ’ 16.500. Inl. 04139-3626.
Bijzonder mooie Audi 80 1.8 S,
m. '90, 82000 km, zeer compl.
uitgev. in antraciet metall.,
bruin velours inter., hoofdst.,
getint glas, 5-bak, lichtmet.
sportvelgen, LPG-inst., smet-
tel. staat, aanrijdingvrij
’24.950. CAR CENTRE Haar-
lem B.V. 023-329750. Zondag
telef. info van 11-3uur.

Door de bank teruggenomen:
Audi 80 1.8 S '89, LPG, 4-drs.,
5-bak, get. glas, grijs metall.,
als nw., ’19.750. Met boekjes.
2 jaar gar. Inr./fin. mog.
02158-23246/26778.

Zitje in Brabant,
! komen ze uit Friesland naar je toe

voor een gebruikte Audi, Audi Centrum v.d. Akker heeft steeds ruim 40 Audi's met Natio-
) nale AutoPas. Bel gerust even, of de auto erbij is die u zoekt.

Audi Centrum v.d. Akker B.V.
Broekweg 213, Veldhoven (bij Eindhoven). telef. 040-541488 (ook zondag 13.00-17.00 uur)

Audi Coupé Quattro
bj. nov. '89, schuifdak enz., zwart metallic

Audi Avant Quattro Turbo
bj. '90, airco, ABSenz. enz., d.grijs metallic

AudiBol.BS, bj. '89, verlaagd, alu velgen enz., zwart metallic; AUTOBEDRIJFTONLOOGMANB.V.
Occasioncentrum Kortenhoef, 035-62804

Austin
Let op!! Let op!! Cruquius

1ruimt opl! Austin Maestro 1.6
HLE, m. '84, ferrarirood, zonw.. glas, 40.000 km, ’ 4950. 2 jaar
gar./inruil mog. CRUQUIUS
Automobielen, 023-292520.
MAESTRO Special, '86, 5-drs.,

■ kl. rood, 70.000 km, i.nw.st.,

' ’ 4750. Telef. 01749-48213

Austin-onderdelen, nieuw en
gebruikt, v.a. 1970 t/m 1990.
Metro, Maestro, Montego,
Mini, Maxi, Allegro en Clauder.
SCHUT-Soest, 02155-10668/
24048, Industrieweg 29, Soest.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6 805.805.

BMW
BMW 324 DIESEL, bj. 10-'B7,
4-drs., 112000 km, grijs met.
Vr.pr. ’ 14.950. 04102-1706.
BMW 3-serie SPECIALIST
b.a.: 5x BMW 320i, '83, '85, '87
er. '88. 3x 323, '80, '82 en '85.
2x 316i, '84 en '88. 2x 320, '81
en '82 1x 318i, '87. 3x 520i, '84,
'85, '86. 1x 525i, '85. 2x 524
Turbo Diesel, '83 en '88 (model
'87). 1x 324TD, '89. Inruil/fin./
BOVAG gar. mogelijk. Autobe-
drijf Gerrit Jonkers,
Industrieweg 29, Waarden-
burg, telef. 04181-2566.
Zeer exclusief!! BMW 320i
USA. Schnitzerü m. '87, zil-
bergrijs metallic, groen gl., Re-
caro int., 5 versn., sperdiff.,
elektr. ramen, deurvergr., orig.
Schnitzer ombouw (Ameri-
kaanse bumpers etc), orig.
verlaag met 16 inch zeer spec.
sportvelg. etc. etc, iets apartsü

’ 24.950 (onderh.pap. aanw. +
orig.!! Nationale Autopas). Ga-
rantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
BMW 628 CSi Aut., sch.dak,
zeer mooi, schadevrij, grijs
met., ’ 29.000. Inl. 04956-1684.
BMW 730iAUTOMAAT, bj. '87
diamantzwarf metallic, BMW-
Hi-Fi set, ABS, l.m. velgen, el.
ramen en spiegels, afst.alarm,
APK 92 04242-16767.
318i, 3-'B2 APK 8-92
schuifd., spoiler, I.Z.G.ST.,
’3650. Inl. 02155-25078.
BMW 525 E AUT., 8-'B3, alarm,
sunroof, 130.000 km, APK
7-92 ’ 7500. 070-3478609.
BMW 318 i Super de Luxe
Stat.car, 5-drs., 5-bak, nieuw,
m. '91, ’43.950. Autobedrijf
LOKHORST, inr./fin./gar.
03489-1868/1853.
318i, 5-'9O, 41.498 km, l.blauw
met., schuifdak, automaat,

’ 33.950. 325i, 5-'9O, 54.430km,
d.blauw met., elektr. ramen,
boordcomp., centr. lock, l.m.
velgen, ’45.950. V.A.G. WIT-
TEBRUG B.V. Den Haag, telef.
070-3429342
318i TOURING, diamantzwart
metall., LPG-onderb., alarm,
l.met. velgen, 74.000 km, okt.
1990. Lancia-dealer Avifauna,
telef. 01720-20990.
BMW 524 TD, '84, AUTO-
MAAT, schuifd. Beslist geh. als
nw. ’ 11.000.070-3803665.
BMW 316 1.8, '85, 4-deurs, s-
bak, alle OPTIES, pr. ’11.500.
Telef. 04120-43212
T.k. 2x BMW: '79, 316, 4-cil.,
en 320, 6-cil., samen ’3450
Telef. 023-365396.
T.k. BMW 535i, 2-'BB, zwart,
ziet er goed uit, vr.pr. ’ 45.000.
06-52829222
325iTOURING, kat., bijna '89,
malach. gr. metall., zeer veel
extra's o.a. leren bekl., sport-
velgen, als nieuw V. Bugge-
num, telef. 04754-81094.
316 1.8, nw. mod. '85, d.groen
met., get. gl. enz. 1e lak,
NW.ST. ’ 10.750. 079-313409.
T.k. BMW 324 TD, 4-drs., bj.
'88, 86.000 km, grijs METALL,
w.w. glas, cv., div. opties. In
prima st. Prijs ’ 35.000. Telef.
04164-1151/1888.
BMW 318i, bj. '90, kl. WIT,
16.000 km, ’28.950. Inr. mog.
02510-24170.
BMW 320i, '85, i.z.g.st.,
schuif/kanteld., GROEN me-
tall., div. extra's. 03485-1329.

BMW 524 Diesel, halt '87, met
5-bak, stuurbekr., centr. lock,
groen get. glas, lever metall.,
verk. in nw.staat, ’15.950. Inr.
mog EUROCAR Hoofddorp,
020-6533475.
BMW 316, goud metall., m. '86,
velours inter., get. gl., sportw.,
ALARM, LPG, 4-drs., nw.st.,

’ 10.950.075-169714.
524 Turbo Diesel

1989, donkergrijs metallic,
elektr. schuifdak, el. ramen,
middenarmst., 92000km.

1 JAARGARANTIE
Autobedrijf Avelingen, off.

Peugeot-dealer, 01830-33733
Zéér exclusief!! Orig. B2Alpi-
na!! BMW 735 Inj. B2Alpina,
'88, bronzit met., beige kalfsle-
der int., alpina-vlg., el. stoelen
met 3 memories, climat contr.,
el. ramen/schuifd., ABS-rem-
syst., boordcomp., cd-inst. etc.
’49.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3 tot 12 maanden
gar. Fin./inr/mog. 023-292400.
728i, 8-'B4, 4-tr. AUTOM.,
champ. metall., cv., get. glas,
schuif/kanteld., radio, sportv.,
nw.st., ’ 11.750.03480-19022.
BMW 630 CSi AUTOMAAT,
leder, LPG, '79, ’5500. Telef.
040-464877.
BMW 316 1.8, 4-drs., m. '87,
org. 82000 km, spierwit, getint
glas, hoofdst., velours inter.,
dubb. spiegels, siervelgen,
LPG-install. etc, nieuwstaat,

’ 12950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk.
02510-10478/12264.
BMW 525Turbo Diesel AUTO-
MAAT, zilver metall.,, c.v, w.w.
glas, elektr. spiegels, trekh., als
nieuw. m. '87, ’14.950.
N.A.P.-pasp., BOVAG-gar.
Wim Overeem Beverwijk,
02510-41232

BMW3IBi
nieuw model

uit faill., bj. 3-'9l, diamantzwart
met., getint glas, stuurbekr.,
cv., stereo, LPG. Nw.pr.

’ 59.000, nü ’ 47.900. Inr. mog.
Inl. 01804-25876/13174.
BMW 520, 5-bak, elektr. ra-
men, lockslot, orig. 57.000 km,
sp.velgen, alarm, de auto ver-
keert in nw.st., '89, ’39.950.
RESIDENCE, 02520-22865/
23773. Inr./dir. huurkoop, 24
mnd. voll. gar. + BOVAG keu-
ring mog.
BMW 316i, 1989, ROOD,
50.000 km, ’27.950. Toyota
Nijmegen, 080-565254.
BMW 525i, ABS, 5-bak, 4
hoofdst., sportwielen,
SCHUIFDAK, alarm, armsteu-
nen, mistlampen, bj. 1988.

’ 35.900. Telef. 04929-64501.
BMW 520i AUTOMAAT, bj.
'83, schuif/kanteld. enz., perf.
staat, ’ 7250.04132-61778.
BMW 730 i Autom., saffier-
blauw met., sch./kant.dak, vele
opties, 1e eig., '88, ’43.950.
Keuring, mr., fin. en gar. mog.
Autobedrijf Velax, Amsteldijk
52, Amsterdam, 020-6799569.

BMW 316, 1987, LPG,
sportwln., wit, pracht, en z.g.o.
wagen,’ 15.950. 03407-1370.
BMW 316, bj. '87, LPG, verl.,
15" velgen, getint glas, 5-bak,
vr.pr./ 12950. 08362-21611.

BMW 728iAutomaat, alle op-
ties, zeer mooi, '87, ’ 19.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
628 CSi, bj. '81, APK 7-92 alle
ace, zeer NETTE auto, pr.

’ 19.750. Inr. mog. 05250-2518.
735iAutomaat

Wijnrood metallic, bj. 1989,
56.000 km, v.v. leren interieur,
airco, l.m. velgen, stereo, alarm
etc, als nieuw.

325iCabrio
Rood, bj. 1987, 62000 km en
v.v. stereo, sp.wielenen alarm.

Scherpe prijs, inruil mogelijk
AUTO LEEBA B.V.

Telef. 070-3254023/3680676
318, '80, APK 8-92 BLAUW,
get. glas, leuke auto, div. ac-
cess. ’ 975. Telef. 035-838374.
BMW 325 "Cabriolet, rood,
ABS, stereo, alarm, 15 inch
sp.vlg, 10-88,055-667856.

BMW 750 1LA
luxor beige metall., 3-'BB, voll.
leer, elektr. sch./kanteldak,
tempomaat, mem.sits voor +
achter, airco, prijs op aanvraag.
VAN RENSELAAR CARS. Te-
lef. 038-221231.
Meest compl. BMW 732i, '86,
d.groen metall., beige Pullman
inter., 4 hoofdst., get. glas,
sportautomaat, ABS, aircond.,
elek. ramen, doorlock, arm-
steunen, doorlock, nwe. type
magn. velg. enz., ’16.950.
A.C.H. HOOFDDORP, telef.
023-294072.
BMW B 63.5, bj. 1985, dia-
mantzwart met., ALPINA-uitv.,
in prima staat. 077-661441.
BMW 318i, nw. mod. '84, goed
onderh., 120.000 km, BLAUW,
vaste pr. ’ 9750. 03465-75309.
BWM 320i, bj. '87, ZWART
metall., LPG, l.m. velgen, get.
glas, nette auto, vr.pr. ’ 17.950.
Evt. mr. mog. Inl. 08362-21611.
BMW 524 TD, bj. '84, veel ac-
cess., airco, cruise contr., vr.pr.

’ 8500. 03418-60300/60130.
Exclusief mooie BMW 316 1.8
liter met LPG-inst., bj. 10-1987,
d.blauw metallic, wingl. vel.
bekl., 5 versn., magn. sport-
velg., trekh., dubb. spiegels, 1e
eig., ’ 16.950 (onderh.pap.
aanw. pi. orig.!! Nationale Au-
topas). Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234(zond, geop. 1-4)
BMW 525 E, 4-'B7, lachssilber,
elektr. ram., sch.dak, sportwie-
len, 4 hfd.st., shadowline uitv.,
zeer scherpe prijs. VAN REN-
SELAAR CARS. 038-221231.
316 i 4-drs., DELPHINGRIJS,
bj. 3-'BB, 45.000 km, keuze uit
nog eens 15 andere BMW 3-
serie occasions. J. Bergwerff &
Zn. BV., BMW-dealer Gorin-
chem, 01830-24011.
BMW 316 i M4O, 18-01-1990,
kant.schuifdak, 43.000 km, zeer
MOOI, ’ 29.750. 04780-11113.
BMW 320i, bj. '85, diamant-
zwart, M-power uitgebouwd.
Telef. 02907-7672
BMW 525i, schuif/kanteldak,
uniek mooi, '87, ’19.950. Au-
tobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
525 E, '85, 520i, '84, 324 Diesel,
'86, 315 '83, met kl., sp. w.,
w.w. glas, APK etc. SCHERPE
prijzen. Telef. 010-4762010.
BMW 730 i Autom., delphin-
grey metallic, 2-'BB, sportw.,
boordcomputer, el. ramen, cv.,
18-inch Atev sportwielen. Zeer
scherpe prijs. VAN RENSE-
LAAR CARS, 038-221231.
BMW 318i, 5-bak, Hartge vel-
gen, 1e eig., '87, ’ 17.950. Au-
tobedrijf LOKHORST, mr./
fin /gar. 03489-1868/1853.
'AUTOMAAT' BMW 318i,
nette verschijning uit 1984, zil-
ver metall., pi. antraciet onder-
zijde, elektr. spiegel + anten-
ne, radio, sch.dak, orig. spoiler,
2-drs., alarm, ’9OOO. Telef.
02940-19349.
BMW 633 CSi, m. '79, bj. 11-
-'7B, AUTOM., verl., Barbet
velg., leer, spoilers, enz.,

’ 9750. 03404-62042
Zeer exclusieve BMW 320 In-
jection 4-drs. Sedan, LPG-
inst., m. '89, antracietgrijs met.,
groen glas, vel. bekl., 5 versn.,
orig. verlaagd met spec magn.
sportvelg., dubb. spiegels etc,

’ 23.950 (onderh.pap. aanw. +
orig.!! Nationale Autopas). Ga-
rantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
BMW 525i, airco, delphingrau,
4-'BB, 1e eig., als NIEUW,
schadevrij, ’ 38.950. Inruil mo-
gelijk. 040-448292
BMW 316, m. '85, spierwit,
dubbel el. spiegels, get. glas, in
NIEUWST, moet gezien wor-
den. Vr.pr. ’ 8950. 023-390390.

316 i
m. '89, zwart metallic, lichtm.
velgen enz., ’ 20.900.

324 D
m. '89, wit, lichtm. velgen, 4-
drs., nieuwstaat, 85.000 km,
’21.750.

520 i
1-'BB, blauw metall., 49.000 km
(boekjes), nieuwstaat,
’34.900

730iAutom.
10-'88, antraciet, nieuwstaat,

’ 41.900.
IMPALA ZOETERMEER

Telef. 079-163661
BMW 318iAUTOMAAT, nov.
'83, metall. groen, sch.dak,
sportw., stereo, alarm, stuur-
bekr. enz. Nieuwe auto!

’ 10.950. Telef. 03407-3633.
Van 2e eig.: 325i, 1987, zilver
met., ABS, sch./kanteld., cv.,
in zr. GOEDE orig. st., ’ 24.900.
Inruil bespreekb. 020-6260329.
BMW 316, 1.8, automatic,
9-'B4, div. opties, nw. APK, ge-
heel in nieuwstaat, ’ 8750. Te-
lef. na 17.00,070-3825395.

525 i
lichtgroen metall., cv., w.w., 16
inch Borbet alu. velgen, 60.000
km, nieuwstaat, bj. '89.

Auto Pare
off. Merc. Benz-dealer

voor Tilburg e.o.
Telefoon 04166-1553

730iAut.
2-'BB, royal blue met., 117.000
km (mcl. NAP), ’ 39.500.
AUDI CENTRUM V.D. AKKER

telef. 040-541488
Van 1e eigenaar, UNIEK mooie
BMW 528i, 6e maand 1987,
rookzilver metallic, getint glas,
dubb. elektr. spiegels, 5 versn.,
doorlock, TRX sportvelgen,
luxe interieur, elektr. ramen etc.
etc, ’16.950. Gar./inruil mog.
Telef. 02508-3660

Let op!! Unieke aanbieding!!
BMW 728iAUTOMAAT, m.
'87, blauw metallic, getint glas,
dubb. elektr. spieg., elektr.
schuif/kanteldak, blauw Pull-
man interieur, 4x hoofdst., ver-
laagd, 15 inch TRX velgen,
ABS-remsysteem etc. etc,

’ 15.950. Gar./inruil mog. Telef.
02508-3660.
BMW 524 Turbo D Autom.,
elek. schuifd., sportv., centr.
lock, w.w. glas, 76.000km, zil-
ver metall., m. '89, ’42.950.
RESIDENCE, 02520-22865/
23773. Inr./dir. huurkoop, 24
mnd. voll. gar. + BOVAG keu-
ring mog.
535i, '89, cirrusblauw met., el.
sch.d., l.m. vlg., boordcomp.
enz., schadevrij, ’ 49.750 mcl.
BTW. Telef. 03443-2358.
BMW 315, '82 I.Z.G.ST., alu
velg., savanna beige, APK t/m
dcc. Pr. n.o.t.k. 02289-2435.
BMW 324 D, blauwgrijs met.,
m. '87, 89.000 km aantoonb.
APK 892 veel extra's, 5-
BAK, nw.st., weg. omstandigh.
Vr.pr. ’ 18.500. 08350-24310.
BMW 324 DIESEL, wit,
sportstuur, '86, 150.000 km,

’ 12500. Inl. 04956-1684.
520 i Autom., '88, royalblauw
met., 92000km, zr. nette prijs.
KUN 8.V., 078-148557/186835.
Sport. 320, bj. '81, APK sept.
'92 mooi, motor 100% goed,
vr.pr. ’ 3500. Inl. 020-6147485.
Van 1e eigenaar ingeruild
UNIEK mooie BMW 316, LPG,
m. '85, lichtblauw metallic, ge-
tint glas, dubb. elektr. spieg.,
schuif/kanteldak, luxe inte-
rieur, siervelg. etc. etc ’ 9950.
Gar./inruil mog. 02508-3660.
730iAut DEMO, brokatrood,
bj. 391, 23.000 km, airco, le-
der, CD-speler enz. J. Berg-
werff & Zn. BV., BMW-dealer
Gorinchem, 01830-24011.

728 i
Aut., bj. '86, d.blauw, l.m. vel-
gen, alarm, a.b. enz., in schitte-
rende staat, ’14.900. Telef.
01820-10383, na 19u. 83673.
BMW 520i, bj. 11-'B5, 1e eig.,
donkerblauw, getint glas etc,
origineel 105.000 km, dealeron-
derhouden, boekjes aanw.,
geh. als nieuw, ’10.500. Inl.
085-234278.

323 i
Bouwj. 1978, geheel ver-
nieuwd, 3 mnd. gar. ’ 9500.
Autobedr. Huybens, 020-,
6624596, ma. t/m vr.
Wegens auto van de zaak t.k.a.
BMW 318iEDITION, met full-
option-pakket, metallic zwart,
bj. 7-'9O, km.st. 26.000. Prijs
’30.000. Inl. 03484-5469.
BMW 524TD, '89, luxor beige,
95.000 km, AUT., airco, 1e eig.,

’ 42.500. Telef. 01626-82499.
T.k. BMW 316, bj. '87, 4-DRS.,
LPG, trekh., zwart, get. glas, 5
versn., elektr. schuif/kanteldak.
Pr. ’ 16.000.Telef. 01722-3524.

8MW535.
10-'BB, luxorbeige met., leer in-
ter., 4 hoofdst., middenarmst.,
el. ram. voor en achter, tem-
pom., kopl.sproeiers, l.m. velg.,
o.h.boekjes aanw., i.nw.st.,
vr.pr. ’44.500. 013-339106,
b.g.g. 06-52773604.
320/6. m. '81, NIEUWE motor,
kent., kleur, velgen '84, i.nw.st.,

’ 4250. 05908-32544.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion.
Alpina!! Alpina!! BMW 530 Inj.
Alpina uitv.!! '89, diam.zwart,
get. gl., zwart Pullman int., 17"
Alpina vlg., 255 VR/40/17 Pi-
relli banden, Alpina verlaagd,
5-versn.sportbak etc. ’ 49.950.
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar, fin./inr. mog.
023-292400.
BMW 520, '88, diamantzw.,
SCHUIFD., sportwielen, LPG,
’33.500. Inl. 040-51171,4.
Weg. overcompl. BMW 520,
juli 1990, 20.000 km, 1e eig.,
zilv. metall., l.m. velgen, arm-
steunen, radio/CD, alarm enz.
Dealer-onderh., absol. schade-
vrij, ’48.750. Garage STERK,
035-212471/49613.
BMW 524TD Aut., 7-'B9, ABS,
129.000 km, lachssilber met., in
perfecte st., ’47.750. KLEYN
AUTO'S BV., 01830-68288.
BMW 318i, bj. '88, km.st.
60.000, kleur ROOD, get. glas,
mistlampen, verl., platte ban-
den, sportwielen, ’ 27.500. Te-
lef. 08388-3385.

BMW 530 i
bj. '89, zilver metall., el. ramen,
ABS, hoofdst., alarm enz., pr.

’ 47.500. 01724-9320.
BMW 520 AUTOMAAT, m.
'87, champ. metall., 89.000km,
4 hoofdst. enz., nw.st.,

’ 12.950.Telef. 020-6360025.
Meest compl. en duurst uitgev.
BMW 525iAutomaat, m. '89,
malachitgrun metallic, groen
gl., Pullman, 4x hoofdst., stuur-
bekr., deurvergr., ABS-rem-
syst., schuif/kanteldak, trip-
comp., middenarmst. v., orig.
diefstalalarm etc, 1e eig. (on-
derh.pap. aanw. + orig.!! Na-
tionale Autopas), ’38.950, in
nw.st. Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
BMW 316, m. '86, nieuwstaat,

’ 11.000. 1 jaar garantie. AUTO
KORREKT, 02507-15874.
BMW 324 D, bj. '86, GOED on-
derh., mcl. trekh., telef.anten-
ne, pr. ’ 16.500.02233-2751.
BMW 323 i Automaat, cv.,
schuifdak, bj. '85. Autobedrijf
DE LAAT. 04125-1650.
BMW 320, m. '85, 16" HART-
GE velg., APK nov. '92, div.
ace Vr.pr. ’12500. Tot 16.00
uur, 023-293215.
524 DIESEL, 5-'B7, cv., APK,
120.000 km, ’13.950. Telef.
03210-16843of 16764.
Terug van financinstell.: BMW
316. m. '87, 4-drs., 5-bak, LPG,
koffersp., aetint gl. etc, bijz.
mooi, ’12.950. ANWB/2 jr.
gar./inr./fin. mog. 02510-
-21298.
T.k. mooie BMW 524 TD, '89,
Automaat, groen metall.
’41.000. 05234-1650.

2 x Automaat
BMW 325i, 4-drs., veel opties,
72.000km, 1987.
BMW 320, 4-drs., 51.000 km,
1989. Beide auto's van 1e eig.
Excl. Saab-dealer Auto Janse,
038-225544.
Zeer MOOIE BMW 316 1800cc,
bj. '87, blauw met., 5 versn.,
get. glas, stereo etc in onbe-
risp. st., ’ 14.950 02240-16912
„DEWAAL" Automobielen.

TELLER 01
TILLER? |

Ge

Kilometertellers. Tot voor kort kon Twee: U kunt uw auto straks makkelijkf^j
daar nogal eens een verkeerde draai aan verkopen. Immers, auto's zonder Bf

gegeven worden. Nationale Auto Pas worden op zijn m_fl fl
■

Nu niet meer. Dank zij de Nationale een beetje verdacht. Drie: deelnemende bc*

Auto Pas. Een gezamenlijk initia- drijven zijn meteen te herkennen-!

tiefvanANWB.BOVAGenRAI Aan de stickers en posters vaU
Met als doel de kilometerhistorie «lil Ë de Nationale Auto Pas.

van uw auto in kaart te brengen s=Bö_S~s Een duidelijk bewijs _JÜ
Wat dat voor u betekent? f 1 ze geen tiller zijn. Meer weten'jic

Eén: u loopt minderrisico om een pxx I Haal de folder bij uw 5
occasion te kopen met. een terug- 1 ■ BOVAG-autobedrijf ofANWB»}

gedraaide teller. ;;3_É____. technostatioljK

MET DE NATIONALE AUTO PAS WEET JE BETER, f
ANWB [CiBDVAG raij t

T.k. BMW 320/6, '81, APK
9-92 140.000 km, perf. st.
’4750. CARAVAN Adria, '74,
3.20 x 220 m, perf. st, ’ 1600.
Telef. 080-789707.
BMW 728 i AUTOM, sch./
kant.dak, cv., gas, trekh., ABS,
goud met., bj. 10-'B6, APK
292 150.000 km, ’12750.
Telef. 03440-31210.
Zeer compl. uitgev. BMW 524
TD Turbo Diesel, m. '89, Ser-
resblauw met., groen glas,
Pullman, 4 hoofdst., deurvergr.,
ABS-remsyst., siervelg., dief-
stalalarm, in nw.st., 1e eig.,

’ 38.950 (onderh.pap. aanw. en
orig.!! Nationale Autopas). Ga-
rantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
BMW 325i, bj. 7-'BB, 15" vel-
gen, ABS, ALARM, 71.-000km,
inruil mog. Telef. 03445-2382.
BMW 320 EDITION. 1990, kl.
rood, LPG, sportvelgen, 46.000
km. 05910-27070.
318iS 16-klepper 38.000 km,
zilver, 989. zéér veel OPTIES,
’37.500. Inl. 071-617923.
BMW 327i, Recaro int., sportb.,
spec. Zender uitb., 3-dlg. vlg.,
LPG, enz. M. 84. 01720-35072
BMW 525i, bj. orig. '90, 1e eig.,
5-bak, 72000 km, boekjes
aanw., ABS, airco, alarm,
centr. deurvergr., ’ 4500 rijdba-
re SCHADE. Vr.pr. ’39.500.
Telef. 05766-3074.
BMW 325imet ± ’ 500 spuit-
werk, 11-86, vele EXTRA'S,

’ 18.500. Telef. 04103-1306.
BMW 324, 6-cil. D, bj. '87, kl.
bl., met lichte achterbumper-
schade, ’ 14.750. 01724-9320.
BMW 520, LPG, metallic
BLAUW, 1989, 80.000 km,

’ 38.000. 040-526666.
BMW 316i, laat 1988, LPG, nw.
type, zilvergrijs metall., auto
verk. in fantastische staat,

’ 18.950.03407-3228.
BMW 318 i S, 16-klepper,
Schnitser motor, bj. 1990.
BMW 735i, '89, BMW 635 CSi
Automaat, '88. 2x BMW 730
Automaat, '87/'B9. BMW 530
Automaat, '88. 3x BMW 324 D,
'87/'BB/'9O. BMW 325i, '88.
BMW 320, '87. 7x BMW 316i/
318i, '85/'BB. Tev. nog 400 oc-
casions. BOVAG-gar. JONKER
AUTOBEDRIJF, 03495-35834.
520, sept. '88, 90.000 km, kl.
donkerblauw, sch./kanteldak,
i.nw.st., ’ 36.500. 01749-48213.
BMW 520 E 34, HARTGE-uit-
voering, bj. '88, diamantzwart
metall., schuif/kanteld., skizak,
sportonderstel Koni, 16-inch
velgen, sportuitl., spec. nok-
kenas, 143 pk etc. etc. ’ 42.500.
Telef. 080-223821.
BMW 535i, 5-bak, sportinte-
rieur, elek. ramen, lockslot,
w.w. glas, sportv., schuifdak,
4x hoofdsteunen, 60.000 km,
m. '87, ’29.950. RESIDENCE,
02520-22865/23773. Inr./dir.
huurkoop, 24 mnd. voll. gar. +
BOVAG-keuring mog.
750 L Aut., diamantzw., bj.
10-'B7, 180.000 km, airco, air-
bag, alarm, servotronic enz. J.
Bergwerff & Zn. 8.V., BMW-
dealerGorinchem 01830-24011
BMW 320 Automaat, 4-drs.,
delphingroen metall., bj. '88,
sportvelgen, prachtige wagen.

’ 26.950. BOVAG-Autobedr.
IGLESIAS, 02510-41664.
BMW 316i, m. '89, zwart van
kleur, gemêleerd dessin int.,
LPG, 5-bak, i.z.g.st., bijz. mooi,
’19.950. Autobedrijf EEKHOF,
02907-2785/6628.
BMW 323i, bj. '83, blauw met.,
15-inch velg., Alpina C 5 motor
(205 pk), schuif/kanteld., lichte
plaatsch., evt. mr. 5-serie mog.,

’ 11.500. 080-450744.
BMW 520, 7-'B5, APK 792
NECAM LPG-install., cosmos-
blauw met., sp.velgen, get.
glas, elektr. spiegels, stuurbekr.
etc, geh. i.z.g.st., boekjes t.i.,

’ 9250. Telef. 05210-11159.
BMW 316i, '87, 1800-motor, 1e
eig., koningsbl. met., gr. w.w.
glas, schuif/kanteld., Vialle
LPG, abs. nw.st., ’11.950.
Gar./inr. mog. SOENDA Auto-
mobielen, 023-263842

BMW 316, LPG, '87, zwart, 4-
drs., spoiler, 180.000 km,
’14.000. Inl. 04956-1684.
BMW 316i, bj. '88, 4-drs.,
ZWART, 1e eig., 90.000 km,
i.z.g.st., ’ 17.500.02155-16493.
BMW 320/6, LPG, 5-'B7, _>-
drs., GROEN met., computer,
5-bak,’ 16.500.01712-2611.

BMW /3bi LANG, airco, 70.000
km, natuurleer, 9-'B9, island-
groen met., 750 velg., schuifd.,
’95.000. Inl. 04956-1684.
Bijzonder exclusieve BMW 320
6-cil. inj., Alpina-uitv., m. '90,
100.000 km, serv.pap. t.i., zeer
compl. uitgev. in diamantzwart
metallic, zwart velours inter.,
getint glas, 5-bak, 4 hoofdst.,
centr. vergr., Bilstein verlaagd,
lichtmetal. sportvelgen, LPG-
install., smettel. staat, aanrij-
dingvrij, ’29.950. CAR CEN-
TRE Haarlem BV., 023-329750.
Zondag telef. infovan 11-15 u.
T.k. BMW 518 inj., LPG, half
'85, klein park.deukje, PRACHT
auto,’ 7950. Inl. 080-604335.
Unieke BMW 316, 1e eig., 1985,
60.000 km, ’15.950. AUTO
ZWART, off. BMW-dealer,
02510-47787.
Exclusieve BMW 318iTouring,
m. '90, 67.000 km, vuurrood
van kleur met zwart stoff. in-
ter., getint en centraal, geheel
verk. in abs. nieuwstaat.
’35.950. KONINGSHOF,
02507-15824,Zandvoort.
BMW 520, 3-'BB, wit, shadow-
line, 17 inch sp.velg., 70.000
km, z. scherpe prijs. VAN REN-
SELAAR CARS, 038-221231.
BMW 316, '81, APK 10-10-92,
groen, radio, prima staat,

’ 2500. 02159-17285,Bussurn.
525iokt. '89, zilver met., grijs
stof, metallic lak, st. radio/
cass., alu velgen. Nü ’ 53.900.
HESSING De Bilt, 030-202811.
Mooie BMW 316, '84, rood,
dubb. spiegels, 15" sportvel-
gen, ’ 7950.053-765128.
Exclusief en compl. BMW 525 i
Autom. m. '89, donkergrijs me-
tall., ABS-syst., zwart inter., el.
ramen, excl. 5 spaaks maan-
velgen (BMW), SCHADEVRIJ,
75.000 km, ’43.500. 02522-
-10450, Alfa-Romeo dealer.
BMW 730, m. '88, bj. 11-'B7,
150.000 km, AUTOMAAT, air-
co, stereo, sch./k.dak, 4 hoofd-
steun., middenarmsteun.,
alarm, cv., metall. enz. i.z.g.st.
(’5OO spuitwerk), ’28.950
mcl. BTW. 03404-62042
BMW 320, autom., 2-drs.,
i.z.g.st., wit, bj. '83, m. '84, APK
tot 93, ’ 10.750.020-6167482
Off. BMW dealer
Auto Zaanstad

316, bj.'B4t/m'9l
320, bj. '86en '88
324 D, bj. '89
324TD, bj. '89
325i, nw. model 1990
515,bj.'90
520, bj. '88
525iAutom., bj. '84 en 89
530, bj. '88
524TD Autom., bj. '89
735iAutom., bj. '87 en'9l
075-351901

BMW 316, bj. '82 m. '83, BEI-
GE, nwe. APK, nwe. banden,
stereo/cass. Pioneer, vr.pr.

’ 3200.Telef. 020-6846774.
BMW 320/6, blauw metallic,
Pullm. inter., sportvelgen,
dubb. spieg., get. gl., bj. 8-'Bl,
I.NW.ST., vr.pr. ’3650. Telef.
020-6925278.
BMW 316i, 1990, 73.000km, 1e
eigenaar, LPG, radio/cass., s-
bak, mistlampen, spoiler, l.m.
velgen, elektr. buitenspiegels,
groen getint glas, nwe. banden,
DIAMANTZWART metall.,
verkeert in nieuwstaat. Vr.pr.

’ 28.500. Telef. 02520-17606.
BMW 320, bj. '84, CHAMP.
metall., 4-drs., verl., airco,

’ 12.000. Telef. 079-165097.
BMW 520 AUTOMAAT, rood,
'90. ’ 43.750. Inr./gar./f in.
mog. Elburg, 05250-2610.
315, 8-'B2, BLAUW, LPG,
sp.wln., nwe. APK, mooie auto.

’ 2900. Inr. mog. 08330-15330.
BMW 320 Touring, 10-'BB,
royalblau met., 70.000 km, sp.
wiel., cv., zeer scherpe prijs.
VAN RENSELAAR CARS,
038-221231.
BMW 315, m. '83, kl. ROOD,
trekh., get. glas, dubb. spieg.,
spoil., dure velg., i.z.g.st., met
APK, ’ 3950. Inl. 02507-31090.

535 i
1990,zilvergrijs, M-styling
zwart leder, el.ramen en

sch.dak, honingraatvelgen
alarm etc. 37.000km

*A- Point*
Porsche-dealer

020-6964964

635C51 Aut., bj. '85, tood-^Mleer, Recaro inter., sportvefl
vr.pr. ’ 28.500. 030-883742^flBMW 316, 10-87, diarn^Hblack, 15-inch sportvefl
verlaagd, uniek mooi, ’ l6fl
Inl. Autobedrijf SCHIPfIJinr./fin./gar. mog. Telef. H
6041885. J^ÊBMW 525 E AUTOMAAT^Hl.m. wielen, verl., centr. «■
en ajarm op afst.bed. \fl

’ 8500. Telef. 04132-52691^MBMW 524 TD AUTOMAA^B'85, ’9OOO. Inr. mog. CAM
85537. ■
BMW 320 i (Inj.) Tourinï^Hbak, royalblue metall., 73fl
km, w.w. glas, dubb. spfl
sportvelgen, als nw, H
’38.950. RESIDENCE, 02fl
22865/23773. Inr./dir. hfl
koop, 24 mnd. voll. gar. - fl
VAG keuring mog. H
BMW 320 6-cil. allerniêu'fl
model '84, brons metallic, fl
glas, 5-bak, velours inter _\
etc, mcl. nwe. APK-keu'^HGeheel als nieuw, ’ 11-ïKONINGSHOFO2SO7-1582JJBMW 525 E, bj. 1987, 9Ófl
km, met airco, ABS, alfl
stuurbekrachtiging. AutobeflJROOTHANS, 04906-1246.^f1|
T.k. BMW 324 DIESEL^1986, zwart metallic, verla*^B145.000km, APK-gekeurd fl
lef. 085-334873, na 18.00 uijfl
520i/24V, 10-'9O, delphin tM\
sportwln., Shadowlme-uitv fl
scherpe prijs. VAN RENfIJLAAR CARS, 038-221231.J__
BMW 520 24V, bj. 30-10-jB
± 15.000 km. DIAMA^BZWART met. Vr.pr. ’ 60.<>MTelef. va. ma. 070-3520064-^M
BMW 316i, in wêrkffM
nieuwstaat, bj. '89, LPG, $_^_\
metallic, prijs ’29.500. T*_B
02240-15025. I
Gevr. 6-serie, in perf. st.JjH
'85. 020-6251257/641 vflj
b.g.g. boodsch. inspr. A.u.b/M
Super mooie BMW 316i, ni_B
model 1989, 5 versn., L^linst., elektr. spiegels, get. _M
1e eig., ’ 18.950. HAB HOOffl
DORP, 023-294454. M
BMW 732 injectie AUT., fl
airco, ABS, er. control, _\U
elektr., schuifdak, sportvewfl
afst.alarm. Inruil mog*"!
010-4779510, AelbrechtsWfl
51, Rotterdam. JM
Let op!! Let op!! Cruq^H
ruimt op!! BMW 325 iX Rac.lM
Dynamic 4-wheel drive!! #JBcc, m. 1988, diamantzwart <*■tallic van kl., zonwerend %MBilstein verlaagd, 16 inch %■
cing Dynamic velgen,
remsysteem, stuurbekraclJHging, schuif/kanteldak .JËenz. Supersnel, ’ 34.950 2 'rM
gar./inruil mog. CRUQU'^B
Automobielen, 023-292520^/B
2e eig. 735i, t. '84, alle opt*fl
o.h.boekje t.i., abs. NIEUWS'■
’ 10.950.03404-60977. Jm
BMW 520i, BRONS metaalLPG, getint glas, 5-bak, sp^fl
velgen, alarm, 1e eigen**,
schadevrij, onderhoudsboek
aanwezig, m. 1990, ’ 34^5Inruil mogelijk. Telef. 0290'
3566/3199 (bij Adam).
Van 1e eigenaar uniek mo*_
BMW 732i AUTOMAAT, f'86, champagnebrons metal'Jgetint glas, dubbele ele*;spiegels, doorlock, schuif/k^teldak, bruin Pullman interiejj
4x hoofdsteunen, TRX spö^
velgen etc. etc. ’12950. G$
inruil mog. Telef.02508-3660/
323 iAUT. '79, revisie-mot<JAPK, alle opties, z. mooi. '^mog. ’ 3750. 08330-15330. >
730 Aut. 6-'B9, groen met., _\leder, el. sch.dak, radio/cas-j,
CD, alu velgen. Nü ’ 59.5^
HESSING De Bilt, 03Q-20281>
BMW 524TD Autom., locksKJ;
w.w. glas, schuifkanteldjjj
sportv., groen metall., duDj
spiegels, alarm, '85, nwe. rnj
tor, ’ 14.950. RESIDENT02520-22865/23773. Inr./*
huurkoop, 24 mnd. voll. gar.
BOVAG keuring mog.
BMW 735 Automaat, m.
rookzilver, airco, schuifd^
elektr. ramen, ABS ’ 149?
Inr./gar./fin. mog. CARPOIN 1

telef. 02510-12651. j
BMW 518i, '89, grijs metalljf
splinternw.staat, ’ 15.75^Gar./inr. en fin. mog. TRISTAJAuto's, Oud Loosdrechtsed*
56, Loosdrecht, 02158-27600^
BMW 520, '82 150.000 k"?
l.m. wiel., OPTIES, nieu*'

’ 6750. 035-210590/830201.
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BMW

bj. 1986, 4-drs,"
■vfib. sportwielen, i.g.st., .|L__9go. Telef. 04104-74770.Boor de bank teru ggenomen: 'BMW 324 DIESEL '88, 4-drs.,
■f 1**, get. glas, grijs metall., ,
f nw. ’ 16.750. Met boekjes. 2 'IgjggTT^"- mo9' °2158'

":è~BMW 324 Diesel, 4-'s- diamantzwart metall., 5°Tsn., Hartge velgen etc, m. ,
hnD/ 15'950- HAB HOOFD- ■*rjjJ7o23- 294454.
eMVV~S2Si 5-bak, 3-'BB, '£velg., ABS, alarm, metall., '«"^boekje, ANWB-gek., 'f ,500 mcl. BTW. Dealerinr.- !02908-6061. ,

ffcBMW MOTOREN voor :■"J'w7-ser.e, met garantie.
■f-£___mog. 04118-3320. '325iCabriozwart metall., alle opties
_V--______7_o74-770777BMWIïTbT'B4, zeer GAAF, !t)fi-._Xe,lne auto mogelijk. Pr. ■iSs<_Jnl102Q-6^4_-J7!W 31», m. '90, 4-deursv blauw metall. met grijslipJ .nler" voorzien v. div. op-
SJM» KONINGSHOF, '%ggJjg4.Zandvoort.
?n

, '2" 89. verl. sportv., el.

K^i2ljoo_ol7l2-2611.
f£WT-drs., DIAMANT-'hrwJi ■ 2wart Recaro int... 4|
Cen, St' e,ektr ram- en spieg, ,
6 bak N.ergr- stuurbekr., ABS, j
"STtvy'. 'm- vlg., stereo, alarm, 'ItóSv.l^ nwst- l- ,88< <1^200030-447013/431202 "■ MW 520 Automaat, alle mo-Cv op,ies' '89. ’39.950. iautobedrijf LOKHORST, mr./ iE^-_JgjB9-1868/1853. _ -I 635 CSi Autom.
fc-ln86'ReCaro leer' airCo- BBS
1 Wn' elektr. ramen, elektr. !So/r teld" Kenwood ra- i<C 7 ss- antraciet metallic, in 'f^ecte staat, ’ 35.000 (
Ijfr^M-i^s. 02945-3622tf^T73STBII 3.5 uitv.. '88, ,
ler 71e,a11" blauw velours in-Som ?,00fdst-. get. glas, Au- !
Jelri" es elek,r- schuif/kan- j1". verlaagd, spec. velgen|*B’ 44.950. A.C.H. HOOFD-ffig^Og; 294072E**o 520 AC Schnitzer M-if «■. slaalbl. met., alle mogelij-

ilT^ess " geen 2e zo mooi, I§onl\f 39950. Inr./fih./gar.
4en n-^BURG Bv- Voorscho-f£2ii_Z_^234so.SrS^TSpr. '87, 145.000
?arn UITION uitvoering, elektr.Jsrh,6_7 lichtmet. velgen,&£k' Z16500- van Pan.feoglg- 87490.J-öMw 318jAutomaat Zender _
fRoering 9-_2 APK tot 9-92r" n metallic, spoilers in kleur,
LT"aa9d, l.m. velgen etc, pri- .*ANw,Siaat' Z3950- Gar./inr./ IK» l. keurin9 m°9 KARST IG0 r̂i 'ven Haarlem/Bever- .0478/12264.

TD, 6-85, ABS, i
&4Ïft ’11.500. 'Kg^f___Hl3 of 06-52872887. "Itali 4"'84- ApK. 1e LAK, me-
el „9et- glas, 15 inch sportv., I?(ocJP|egels, abs. geen roest, I''&_0250249067 'n\Z e luxe en compl. uitv. I
AUTnDa.uto' Z8950- lnr-/fin- !'S^HPALACE, 020-6928252 ji^oo? ■IL6' LPG' w.w.glas, zeer ILOi?..^5' / 12-950. Autobedrijf 'ffIORST, inr./fin./gar.|
S- ro, 315' 5"'83. Wit' APK 'TBi_f "? 9oede staat, ’ 2950. :fit^ggTO- 16843 of 16764. ■NS^e-'Se, APK 7-92 "(.Rn? LPG-install., ZILVER- .I «tektr met" trekh- 9et 9|as'
stelh sple9e's, stuurbekr., ver- 'p Se'D, stuur etc 135.000 km, !/92^kjes u- 9eh- iz-9st'_jT~fr9Jelef. 05210-11159. .goJ^ 320/6,81, zr. MOOIE en '6.■„* auto. Gereviseerd, APK !g^l/j250. Q4llB-3156. '-WS'ef mooie!! BMW 732 iv6rT^aat/4-traps, '85, rookzil-PuiL^Jallic, donker glas, orig.

v6ro7 kl '■ 4x hoofdst, deur- 'HW ,ABS-remsyst, magn. 'nie7 ’12950, in absol. .+ i^s.t.l Onderh.pap. aanw.
t^ nationale Autopas!! Garan- tAu'7nr mo9 „HARTMANN" '9e '°s,. 03480-31234 (zond. <g^ _ _l
b|a. u 4-drs. Sedan, 6-cil., 'Vffi detail., 3-'BB, ’20.900. IO-^JNKAMP AUTO'S, >5^71384/71119. »;g7316, bj. -se. prijsl}j^jjso. Telef. 05280-79388. '/V 318 i' s"bak- diamant- -a s*ü' Ww- 9'as' sportvelgen, -’ j_°J!?r, inject, 61.000km, '90,
2Ó2J50. RESIDENCE, 02520- ;
k^/23773. Inr./dir. huur-VaJ?'24 mnd. voll. gar. + BO-
F3^^_9____i
De,

,v» 324 Diesel, '89, donker-
ve|o°'0°' metall., get. glas, zwart .ÜrvJ.rs int-. hoofdst, 5 versn., ., Fft'^k, siervlg. etc. ’ 22950.3..jltD HEHL Autobedrijven", |
Qvj mnd. gar., fin./inr. mog.

'"P^H 525i, van 1e eig., 7-'BB, JSOrvv^ staat, veel extra's, -,
03_^P km, ’36.000. Telef. '1

«JJW 520i(injectie), '83, rook- {
«lee»; get 9'- 'm vel9en-

_
dat , spiegels, schuif/kantel- ,
i^/5950. 023-355600. |
'or & met 74^ Turbo-mo- ;
ttn'. ■ s- stereo, l.m. velgen, ,
I ïi^ekr., automaat LPG, '85, '65v_9° Telefoon 020- <p*6o^ Hoofddorp, .fr^gALT AUTOMOBIELEN". ;

730i, '87, model '88, {tUWST., sportwielen, uiter- j
"gtfiT_J 30.500. 040-464673. j
l^ 316, bj. 5-1985, i.z.g.st, Irh°rs-. NIEUWE banden, APK sfiê^Ss-T- /950° Telef!
TgfL24V, 1-91, diamantzwart,estl** km, luxe uitv., zeer ILT?rPe prijs. VAN RENSE- Ijg^jCARS, 038-221231. ]
MW 325, Ferrarirood, 4e 'Cen, &■ Rial sportvlg., get. gl.,\

km ver9r ■ afst.alarm, stereo, 'a " 51.000, onderh.boekjes"

’ £"■- 1e eigenaar. Inr. mog.r
BOK Subaru-dealer DU- s
(h-i.»' met autopas. Telef. (10-25801. I

730iAutom.
BMW, zwart metall., div. op-
ties, 79.000 km, van 1e eige-
naar, bj. '88, ’ 44.950. Inruil/fin.
mog. A.s. zondag geopend.
P&P Automobielen, Nw. Loos-
drecht. 02158-26282
Off. BMW-dealer

Auto Zwart
316 i '89en'90
318i'89
318iTouring ...'9O
323i'85
320 i '86 en'9o
320iAut.Cabr .'B9
324TD '89
518i'90
520 i '85 en'B6
730iAutom '87

DEMO
525iairco 9-'9l
316 i9-'9l

HEEMSKERK
02510-47787

BMW 316i, 4-deurs, wit, getint
glas, 5-bak, LPG, schuifdak,
sportvelgen, schadevrij, 2-3-
-'9O, ’25.750. INRUIL mogelijk.
02907-3566/3199 (bij Adam).

BMW32S-E36
get. glas, stuurb., centraal slot,
alarm, hoofdst. achter, radio-
voorber., kleur Mauritiusblau,
17.900km, bouwjaar 2-1991.

BMW 525 i
get. glas, alarm, tempomat, ho-
ningraat velgen, hoofdst. ach-
ter enz., kleur Malachitgroen,
62.000km, bouwjaar 6-1989.
BMW525iAut.

get. glas, alarm, hoofdst. ach-
ter, honingraat velgen, kleur
Sterlingsilber, 78.000 km,
bouwjaar 8-1989.

BMW73OiAut.
get. glas, alarm, honingraat
velgen, airco etc, kleur
Delphingrijs, 105.000 km,
bouwjaar 5-1988.

Bovenstaande auto's met 1 jaar
volledige garantie

BMW-dealer
OOLBEKKINK BV ZWOLLE

telef. 038-215488
BMWS2Bi
10-'B6,alle extra's

rijdbare schade, vr.pr./ 8950
02503-35851

BMW 316, 6-'B6, Zender spoi-
lers, sp.wielen, ROOD, vr.pr.

’ 12950.01804-12433.
BMW 324 D AUT., bj. 6-'B9,
wit, div. opties, 94.000 km.
Vr.pr. ’ 30.000. 05411 -25747.

BMW32Si
Febr. '91, nieuwste model, ca-
lypsorood, nw.prijs ’ 85.000.
Weg. omst. ’ 68.000.

Telef. 074-911929
BMW 528i, AUTOM., 5-'B3,
sportwln., c.v, APK, sch.dak,

’ 8250. 03210-16843 of 16764.
BMW 320, nieuw mod., 1983
APK, GROEN met., 5-bak,'
sportvelgen, i.z.g.st., ’ 7950.
Telef. 080-558812
324 TD TOURING, sept. '89,
zwart metallic, l.m. velg, ste-
reo, alarm. Inl. 03444-2819.

71*
BMW, kleur ferrarirood, 24.00C
km, alle extra's, ± 5000 van
gemaakt. Goede investering.
Telef. 02510-13665. MOREES
AUTO'S.
BMW 320 i'87, in splinternw-
staat, ’ 16.950. Gar./inr. en fin.
mog. TRISTAR. Auto's, Oud
Loosdrechtsedijk 56, Loos-
drecht, 02158-27600.
BMW 324 Diesel, 5-bak, metal-
lic, radio/cass., '89, ’24.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
T.k. BMW 320, bj. '83, NIEUW
model, champ. met., APK 10-
-92 i.z.g.st, vr.pr. ’11.500.02945-4619.
BMW 520i, bj. 3e mnd. '89,
rookzilver, leder int, vier
hoofdst, armsteun, alarm,
ABS, airco, get. gl., centr.
vergr., km: 70.000, onderh.
boekjes aanw., 1e eig., pr.
f 43.750. Inruil mog. Subaru-
dealer DUBOIS met autopas.
Telef. 03410-25801.
'"85a'-' febr. '91, diamant-
zwart, met plm. ’60.000 ex-
tra's, taxfree, plm. 24.000 km,
bod gevr. Biedingen: telef.
02205-1851 (direct leverbaar).

BMW7SOiA
'88, diamantzwart, leer, 88.000
km, ’ 85.000. Inl. 04956-1684.
BMW 323i4-drs. v.v. LPG, m.
'87, zilvergrijs metall., 5-ba.k,
schuifdak, sportvelgen etc,
’16.950. Gar./inr./fin. mog.
„CARPOINT ", 02510-12651.
Exclusief mooie BMW 525iAu-
tomaat, m. '90, wijnrood met,
groen glas, zwart Pullm., 4x
hoofdst, ABS-remsyst, stuur-
bekr., deurvergr., tripcomp.,
orig. magn. sportvelg., diefstal-
alarm, Ie eig., onderh.pap.
aanw. + Nationale Autopas!!
f 42.950. Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
325iTOURING Automaat, air-
co, ABS, l.m. velgen, donker-
groen met, bj. 1989, ’43 500.
Inl. 08376-16901.
BMW 324 D, bijna 1988, royal-
blue, etc, UITMUNTENDE
staat, ’ 16.500. Inl. 030-251029.
BMW 735, bj. '88, DIAMANT-
ZWART, lederen bekl., airco,
elektr. schuifd., 97.000 km, off.
BMW-garantie. Inr. mogel. Te-lef. 05150-13291.
BMW 635 CSi-uitgevoerd, m.
'80, rood, zwart leder, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 10.950. 035-236909.

735 iAut, nw. model, zwart
met, airco, tempomaat, arm-
steun, bj. 1 '87, 150.000 km,
ond.boekjes aanw. ’ 33.500.
Inr. mog. 06-52911879.

Carport
BMW occasions
1 JR. GARANTIE MOGELIJK

Keuze uit
40 geselecteerdeBMW's v.v.

NATIONALE AUTOPAS
316, '86, burgund, 2-drs. uitv.,
verlaagd, sportv., 5-bak, LPG-
inst, boekjes t.i ’13.950316, '87, spierwit, 2-drs. uitv.,
get. glas, 5-bak, Necam LPG-
inst, Pullman int ’16.950
316i, '88, wit, 4-drs. uitv., sha-
dowline, sierv., get.. glas, wer-
kelijk in nieuwst ’ 19.95C
316i, '88, royalbl. met., 4-drs.-
uitv., shadowline, sportv.,
LPG-inst. etc ’21.950320, '84 Aut., 2-drs. uitv.,
agaatgroen met., 145.000 km,
LPG-inst, get. glas ’12950
320, '86, ferrarirood, 2-drs:,
Zender sportpakket, Recaro
15"velgen, 5-bak ’16.950
320/27 Hartge, iets aparts,
metall., verlaagd, Sebring uit-
laat, el. ramen, 15" velgen, 4x
hoofdst., allepap. t.i ’ 19.950
320/2.7, nw. model '89, 2-drs.,
lachssilber, Recaro st., alarm,
get. glas, supersnel! ’29.950
325i, nw. model '89, 4-drs.
uitv., delphingrijs, 15" sportv.,
alarm, in nieuwst ’34.500
520, '85, bronsit, schuifd.,
siervlg., boekje t.i ’ 10.950
520, '86, arktisblue met., s-
bak, 15"TRX velg ’12950
520, '86, agaathgrijs met.,
123.000 km, 5-bak, siervelg.,
clock ’13.950
525i, '85, zilvergrijs, 5-bak, get.
glas, sportv., alarm ’ 10.950
528i, '86, zilver met., 5-bak,
boordcomp., 4x hoofdst., leder
stuur, alarm ’ 14.950
"528i, '86, zilverbl., autom., 4x
hoofdst., schuifd., clock,
armst, el.ramen ’16.950
520, '89, diamantzwart, 5-bak,
airco, clock, alarm, 4x
hoofdst., ANWB-rapport, get.
glas, 15" sportv ’42950
728i, '84, automaat, blauw
met., sch.dak, 4x hoofdst.,
sp.velgen, alarm ’ 10.950
732i, '85, autom., metall.,
schuifd. clock, alarm, sportv.,
4x hoofdst ’ 13.950
730, nieuw model '88, autom.,
4x hoofdst., 15" sportv.,
armst., alarm, clock, getint
glas, ABS ’37.950735i, nw. mod. '88, aut., royal
blue met., airco, el. dak, el. ver-
stelb. stoelen, 4x hoofdst., ver-
stralers, kopl.sproeiers, tempo-
maat, stereoetc ’42.950

ANWB/BOVAG-KEURING
INR./FIN./HUURKOOPMOG.

MAXWELLSTR.I2 HAARLEM
6 dagen geop. van 10-18uur

023-241900
Carport

BMW 525i, 1989, zwart metall.,
schuifd., 5-bak, alarm, 1e eig.,
l.m. velgen, ’52500. Alfa
BURGERJON, 02522-10450.
BMW 316 2-drs., m. '84, l.m.
vlg., GROEN, 119.000km, LPG,
i.z.m.st., ’ 7750. 02155-16493.
BMW 520, '89, wit, extra's.
KUN BV., 078-148557/186835.
Kassenberg in onderdelen:
BMW 750, 535, 525, 520, 320,
318, 324D. Telef. 080-774850.
BMW 750 L, t. '89, ALLE op-
ties. Prijs n.o.t.k. Telef. 076-
-612694 of 06-52770409.
316i, M4O motor, get. glas,
LPG, WIT, bj. 12-'BB, ’19.950.
Inr. mog. 020-6129180.
730 Autom., bj. '87, LPG, an-
traciet met., schuif/kanteldak,
stereo 4, alle opties, in nw.st.,
’38.950. Telef. 02240-16912.
„DE WAAL" Automobielen.

Van 1eeigenaar

318 i
Bouwj. 2-2-'9l, diverse ac-
cess., ’ 48.000. Inl. 030-513128.

Hans Koster
BMW-dealer

735iAut.
Juni 1991, lazurblauw met.,
Executive-uitvoering, blauwleer, demo 14.000km

530 i
Jan. 1989, delphin grijs met,l.m. velgen, el. schuifd., radiovoorber., hfst achter, dig. klok+ buitentemp., verw. spieg. en
sloten 86.000km

524TD Aut.
Feb. 1989, luxor beige met,
verw. spieg. en sloten, el.
schuifd., ABS, armsteunen
voor, radio voorber., buiten-
temp., Beckerradio ...84.000km

525iA M5O
Okt 1990, diamantzwart met,
el. ramen voor, radio voorber..
Pioneer r/c groene baan voor-
ruit, armst, voor 32000km

520iA M5O
Juli 1991, diamantzwart met,
honingraat velgen, dig. klok,
armsteunen voor, radio voor-
ber., Sony KPI, hoofdsteunen
achter 12000km

325 i
Juli 1989, Zinnober rood, 15
inch honingraat vlg., M-techn.
onderstel, schuifd 52000km

Div. 316i/318i
1989/1990/1991

035-41156
Langestraat 42 Hilversum

BMW 524 Turbo Diesel Auto-
maat, metallic, central lock, '86,
’16.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
BMW 316 i Injectie 4-drs.
(M4O-motor), orig. jan. '89,
o.a. diamantzwart, met w.w.
glas, 5 versn., dubb. spiegels,
hoofdst, LPG-inst. etc. Nw.pr.

’ 48.750, schadevrij en in prima
st., ’19,950. Met gar. Inr./fin.
en ANWB mog. Automobiel-
bedrijf SMIT HAARLEM BV.,
Rijksstraatweg 174, Haarlem.
Al 18 jaar een begrip. 023-
-380942
BMW 315, '83, kl. groen. nwe.
bnd., APK-gek., I.Z.G.ST.,

’ 4750. 020-6371308.
324 D 6-cil., WIT, '87, stuur-
bekr., schuifkanteldak, cv.,
get. gl., stereo, brede bnd.,
APK 8-92 dealer-onderh.,

’ 17.500. Telef. 030-894952
BMW 320 i

Bj. 2-'9l, kleur diamantzw,
15.000km. Inl. 01653-2524.
BMW 530i, bj. 1989, 1e eig.,
schadevrij, LACHSSILBER,
schuifd., el. ramen, stereo, cv.,
ABS, l.m. velgen etc. Inr. mog.
f 49.750. 08880-54129/54311.

Zeer luxe uitgev. 4-drs. ifcöi
AUTOMAAT, m. '88, diamant-
zwart met., get. gl., airco, l.m.
wielen, event. verlaagd, berm-
lampen, centr. lock + alarm,
dubb. el. spiegels etc, ’ 27.950.
Automobielbedr. D. Terpstra,
telef. 075-213188
BMW 323i, schuifdak, sport-
velgen, nieuwstaat, '85,
’19.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.

324 Diesel Aut.
'90, diamantzwart, 36.000 km,
cv, ’ 45.000. 04956-1684.
T.k.a. BMW 518, bj. '82 GAS,
APK '92 perf. st., vr.pr. ’ 3500.
Telef. na 18uur 030-710122
318 Inj: TOURING, diam.zwart,
shadowline, st.bekr., cv., w.w.
gl., sp. vlg., armst., dir. v. 1e
eig., abs. nw.st., o.boekjes
aanw., '90, ’36.500. Inr. mog.
03406-65727,zo. 11-16u.
BMW 316, ferrarirood, LPG, el.
spieg., NWE. bnd., striping,
get. gl., 1 jr. APK, nw.st.,

’ 9950. 02993-71848.
BMW73Si

LPG, sportwielen, ABS, elek.
ramen, Pullman, sch./kant.dak,
cd-speler, bj. 7-'B4, i.z.g.st.,

’ 13.750.Telef. 03210-12093.
535 i

BMW, bl. metall., bj. '89, van 1e
eigenaar, voorz. van div. opties,
5-bak, sportw. enz. Nw.pr.
’136.000 nu ’52950. Inruil/
fin. mog. A.s. zondag geopend.
P&P Automobielen, Nw. Loos-
drecht. 02158-26282
BMW 323i, wit, '85, LPG,
BILSTEIN-verlaagd, spoilers,
15"-wielen, veel extra's,

’ 16.500. Inl. 020-6597855.
BMW RUILREVISIE-
MOTOREN en cilinderkoppen
op voorraad, o.a. 327iSuper,
327i, 325i, 324i, 323i. 320, 320/-
-6, 520/6, 520, 524i, 525 Eta,
1802 732i. En enkele goede,
gebruikte motoren. Motorrevi-
sie Hollanders 8.V., Someren.
Telef. 04937-94102
520, bronzitbeige, bj. 10- '88,
69.000km, l.m. velgen, ALARM
enz. J. Bergwerff & Zn. 8.V.,
BMW-dealer Gorinchem
01830-24011.
BMW 318i, elektr. sch.dak, div.
extra's, 4-drs., '87. BMW 316,
metallic, '86. BMW 316, LPG,
metallic. Garage NETTEN,
Best, 04998-72143.
BMW 524 Turbo Diesel, bj. '85,
abs. nieuwst., evt. inruil mog.,
vr.pr. ’ 11.950. 02510-53351.
Smetteloze BMW 525i, m. '85,
140.000 km, antracietgrijs met.,
zwart velours inter., 4 hoofdst.,
getint glas, st.bekr., 5-bak,
centr. vergrendel., LPG-install.,
smetteloze staat, aanrijdingvrij,
’9950. CAR CENTRE Haarlem
BV., 023-329750. Zondag telef.
info van 11-3uur.
BMW 520 '83, APK, get. gl.,
sch./k.dak, st.bekr., nwe. bnd.,
sportvlg. ’ 3900. 085-452899. ■
BMW 850iCoupé

01 '91, zwart met., zwart leder.
Turbine velgen, CD stereo,
alarm afst.bed., sch./kant. dak.
Werkelijk alle extra's, 23.000
km, nieuwprijs’ 267.000
Auto Prominent

OFF. FERRARI-DEALER
Telef. 040-121375

In abs. nw.st. BMW 524 Turbo
Diesel Automaat, d.blauw me-
tall., grijs inter., sportvelgen,
105.000 km, m. '89, ’39.950.
Gar./inr. en fin. mogelijk.
TRISTAR AUTO'S, Oud Loos-
drechtsedijk 56, Loosdrecht,
telef. 02158-27600.
BMW 323i, bj. 12-'Bl, sportw.,
KONI sport verl., schuif/kan-
teld., trekh., LPG, ’ 6750. Telef.
04132-72747.
BMW 633 CSi '78, DIAMANT-
ZWART, witleren bekl., BBS
vlg. 5-bak, tax.rapp. ’17.500,
nu ’ 15.750.01653-4018.

Poelgeest
BMW

STATIONSSTRAAT 7-11
AMSTELVEEN

020-6410051/6412740
BIEDT AAN:

diverseBMW's

LPG
316i-2wft 6-'B9
316i-2 blauw 8-'9O

3-serie
316i-2 lachs, o.dak 3-'B9
320i-2 diamant, o.dak 5-'B9
325i-2wit 8-'B9

Automaat
316-4, diamant 6-'B7318i-2 diamant 8-'BB325i-4, lachs 5-'9O

E36
318i-4, diamant 4-'9l

24V
520i, wit, demo 1-'9l520i, gletscher, demo 11 '90525i, graniet, demo 4-'9l
M 5, macao, demo 2-'9l

5-serie
518i, sterling -,-'9 O
518i, wit 4-'9O
520i, malachit 5-'B9
535iAut, lachssilber 3-'BB

7-serie
728iAut, malachit 1-'B7
730i, lapis 3-'BB
730iAut,serrus 4-'B7

Audi 801.8 S, diamant 4-'9O

318i, dcc. '88, M4O, ZWART,
4-drs., 5 versn. etc, ’19.500.
Telef. 030-292058.
BMW 524 TURBO Diesel,
blauw, schakelbak, met iets
werk, vr.pr. ’ 7750. Inl. 05223-
-1487, b.g.g. 06-52918587.
T.k.a. BMW 728i, bj. '81,
I.Z.G.ST., met APK. Vr.pr.

’ 4250. Telef. 02550-18962
Weg. omst. 316, bijna '85, LPG,
APK 10-92 nieuwe sportvel-
gen + banden, 5-BAK, alarm,
± ’ 5000 rekeningen, in show-

roomst, blauw met. Vr.pr.
’B7OO. 035-231663.
BMW 316, 1985, BLAUW, APK
992 90.000 km, zeer mooi,

’ 10.900.Telef. 04120-25074.
BMW 316, met LPG, APK 10-
-92 bj. '81, I.Z.G.ST., ’2250.
Telef. 02290-63068/49520.
Rechtsvoorschade BMW M5,
1989. Hofman, Bergschenhoek.
Telef. 01892-19482

DEZE WEEK
IN DE HUISSELECTIE.

Nieuw: de BMW Huisselectie. __________&—ï—Wmawti
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GEBRUIKTE AUTO'S WAAR DE BMW DEALER ZIJN HAND VOOR IN HET VUUR STEEKT.
BOUWENS BV: VENLO, AMJO BV: ZUIDOOSTBEEMSTER, EMMERHOUT: EMMEN,

KARELVANEGMONDSTR. 100, 5913 CR. PURMERENDERWEG 113, 1461 DG. HET WEELD 218, 7823 EL.
TELEFOON 077-517958. TELEFOON 02990-54300. TELEFOON 05910-25740.

BMW 732 AUTOMAAT, "blauw met., stereo, sp.velgen,
cv., tempomaat, 4 hoofdst.,
middenarmsteun, APK '92
dealer-onderh., nw.st., bj
6-85,’ 12950. Inl. 085-234963.
BMW 735i, 40.000 km, bj. '89,
AIRCO en leer, prijs ’72.500.
Telefoon 03480-13956/18296.
BMW 316 AUTOMAAT, 1987,
4-drs., grijs metallic, in nieuw-
staat, ’ 16.750. 08867-1987.

M 5
maart 1990, zilver metallic, air-
co, CD, leder, full-options, in
nieuwstaat, ’ 126.000.

AA. CARS, 02945-3622
530 i '88, donkergroen met.,
vele accessoires. Nieuw
’103.500. Nü ’49.900.
HESSING De Bilt, 030-202811.
520i, nov. '89, 68.000 km, ZIL-
VERGRIJS, shadowline, 235/
255 Eta-Beta, nwe. gasinstall.
Necam 85 Itr., alarm-install.,

’ 45.000. Telef. 040-623559.
Hartge!! Let op BMW 323i,
Hartge uitvoering!!, m. '84, git-
zwart, Bilstein verlaagd, orig.
16-inch Hartge velgen, spoiler-
set rondom, Sebring uitlaat-
systeem, 5-bak, get. glas, stof
velours inter. etc, etc. Perfecte
staat, ’14.950. KONINGSHOF
02507-15824,Zandvoort.

730 i
Automaat, 7-1987, royalblauw
metall., ABS, schuifd., stereo,
alarm, BBS velgen enz. In
nieuwstaat. Onderh.papieren
aanwezig, ’ 39.500. AUTO V.D.
BERG, 040-535681.
BMW 524 DIESEL, antraciet
metallic, getint glas, 5-bak,
centraal slot, alarm enz. enz.,
1e eigenaar, schadevrij, onder-
houdsboekje aanwezig, 1-2-
-'B9, oud model, ’ 24.950. Inruil
mogelijk. Telef. 02907-3566/
3199 (bij Adam).
Uitzonderlijk goed onderh., 524
TD Aut., orig. bj. '86, brons
met. get. glas, l.m. wielen, orig.
sch./kanteldak, stereo, alarm,
etc. pr. ’ 16.950. Autobedrijf D.
TERPSTRA, 075-213188.
BMW 524 TD AUTOMAAT,
'87, veel opties zoals: airco,
tempomaat, w.w. glas, cv.,
alarm, binnen/buitentemp.me-
ter, antracietgrijs metall.,

’ 19.000.Telef. 04930-12493.
323i, bj. '83, nw. model '84,
Zender uitgeb., verlaagd, 15"
sportvlgn., kl. zwart, nwe. APK,
alarm, 130.000 km, ’12.900.
Inr. mog. 02940-30488.
BMW 324 6-cil. Turbo Diesel
Intercooler, m. '90, 1e eig.,
101.000 km (boekjes t.i.), don-
kerblauw, groen get. glas,
hoofdst., 5-bak, stuurbekr.,
doorlock, dubb. el. spiegels
etc, nieuwstaat!! ’29.950.Gar./inr./ANWB-keuring mog.
KARST Autobedrijven Haar-
lem/Beverwijk. Telef. 02510-
-10478/12264.
BMW 323i, bj. 1981, verlaagd,
15" velgen, schuif/kanteldak,
alarm op afst.bed., ZELDZAME
auto, vr.pr. ’ 7750. 075-162440.
318i, 2-drs.. 7-'B9, LPG, groen
met., abs. NW.ST., ’22750.04160-31381 of 01621 -12329.
BMW 323i, '83, diamantzwart,
schuifd., sportvelgen, zeer
MOOI, ’ 13.000. 040-521761.
BMW 524 Turbo Diesel Auto-
maat, m. '85, zilvergrijs metall.,

’ 9950. Gar./inr./fin. mog.
„CARPOINT", 02510-12651.
BMW 316, '82 LPG, trekh.,
d.blauw, i.pr.st., nwe. banden,
uitl., APK, ’ 3250. 085-428680.
Tegen BELONING lease-contr.
ter overn. BMW 518i, Executi-
ve-uitv., Sony CD met wissel,
kl. island green, LPG, aug. '91,
9000km. Telef. 01803-16700.
520i, '83. ’ 7900, 524 TURBO
D, '86, Aut., ’ 15.500. 327i, '84,

’ 16.900.04132-65718.

BMW 316 iBlack Design, s-
bak, zeer exclusief, t. '88,
’22.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
Alpinawitte BMW 530 Inj., m.
90, zwart leder int., 16" BBS-
i/lg., Bilstein verlaagd, 5-versn.,
(sportbak), alle opties,
’49.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar.,
fin./inr. mog. 023-292400.
2x bijzonder mooie 320i, m.
85/'B7, BRONS metall./wit,
4-drs./2-drs„ get. glas, dubb.
spiegels, verlaagd, 5-versn.,
l.m. wielen etc. V.a. ’ 14.950.
Automobielbedr. D. Terpstra,
telef. 075-213188.
BMW 735i, bj. '83, AUTO-
MAAT, bijz. mooi, techn. 100%,
LPG, ’ 6750. 070-3803665.
BMW 323iAUTOM., nw.st., bj.
dcc. '92 div. opties. Zien is ko-
pen, ’ 5450. 023-353419.
Bijzonder excl. BMW 520 Inj.,
m. '90, 100.000 km, serv.pap.
t.i., zeer compl. uitgev., in dia-
mantzwart metallic, zwart ve-
lours inter., 4 hoofdst., 5-bak,
getint glas, centr. vergr., licht-
met. sportvelg., ABS remsyst,
alarminst., LPG-inst., smettel.
staat, aanrijdingvrij, ’ 39.950.
CAR CENTRE Haarlem B.V.
023-329750. Zondag telef. info
i/an 11-15uur.
528 CSI, bj. '77, NWE. APK, le-
der inter., sp.velgen, 5-bak,
i/r.pr. ’ 12.750. 03403-71249.
Diamantzwarte BMW 728 Inj.
Automaat, m. '87, zéér com-
pleet!!, airco, alle elektr., door-iock, boordcomp., ABS, stuur-
bekr., Pullman bekled, etc,
’15950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd." gar.,
fin./inr. mog. 023-292400.
BMW 520 i Automaat,
w.w.glas, 1e eig., nieuwstaat,
87, ’ 17.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
T.k. BMW 520, bj. '84, i.z.g.st.,
APK 5-92 92000 km, alarm,
CENTR. vergr., alum. velgen,
onderhoudsboekje, ’ 9500. Te-
lef. 02522-12110.
BMW 628 CSi, m. '84, auto-
maat, zilver metall., schuifdak,
sportvelgen, getint glas, cen-
trale vergrendeling, 4 elektri-
sche ramen, 146.000 km, 2e ei-
genaar, onderhoudsboekjes
aanwezig, ’ 24.750. inruil mo-
gelijk. Subaru-dealer DUBOIS
met autopas. Telef. 03410-
-25801.
BMW 524 TD AUT., bj. 10-'B4,
blauw metall., schuifd., trekh.
’9750. Inl. 03443-1743.—BMW 316, '80 (kent. '87),
113.000 km, APK dcc. '92
Meeneemprijs nü ’ 2900.
01751-18155"'
BMW 728i, 1981, 4 versn.,
140.000 km, ROOD metall.,
vr.pr. ’ 3500. 03462-64900.
735i, m. '82 AUTOM., APK, 16
inch Alpina vlgn., ’ 4500. Inr.
mog. 055-412278.
BMW 318i. febr. '89. ± 47.000
km, 2-drs., 1e eigen., onderh.b.
met veel ace, gas-inst., vr.pr.

’ 30.000. Telef. 02510-42633.
Exclusief, exclusief, exclusief,
Alpina uitgevoerde BMW 530i
Automaat, m. '90, zeer com-
pleet, voorzien van antraciet
metallickleur, getint glas, 4
elek. ramen, elek. schuifkantel-
dak, aircond., ABS, centrale
vergrendel., alarm, Alpina ver-
laagd, Alpina 17 inch velgen,
smettel. staat, servicepap. en
N.A.P., ’49.950. CAR CENTRE
Haarlem 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-3 uur.
BMW 520i, 1988, orig. 65.000
km, BRONS met., div. extra's,
vr.pr. ’ 34.950. 035-236909.
BMW 730i, AUTOM., ’ 58.500.
1988, schuifd., trekh., nw.st.
Autobedrijf v.d. Zande, Maz-
da-dealer. 055-427733.

BMW 530iAutom., bl. metall.,
sportv., w.w. glas, 4x hoofdst.,
alarm, 72000 km, centr. lock,
Pullman int., elektr. ramen,
ABS remsys., m. '90, ’48.950.
RESIDENCE, 02520-22865/
23773. Inr./dir. huurkoop, 24
mnd. voll. gar. + BOVAG keu-
ringmog.
BMW 520i. 9-1988, BLAUW
met., sp.velgen, LPG, alarm,
trekh., 4 hoofdst., armsteunen
voor, 89.000km. 05910-27070.
Terug van financ.inst. BMW
525i, m. '85, SAFFIERBLAUW,
get. gl., sportv., dubb. sp. etc,
a.nw., ’8950. ANWB/2 jr.
gar./inr./fin. mog. 02510-
-21298.
BMW 750, 1990, 71.000 km,
delphin metallic, als extra's:
schuifdak, airbag, sperdifferen-
tieel enz., nw.pr. ’210.000 nu

’ 110.000. Telef. 040-813755.
BMW 316, 4-drs., brons met.,
LPG, div. opties, m. '88,
’18.950, leaseprijs ’499 p.m.
Inruil/financiering mogelijk.
CAR TRADE HOLLAND BV,
020-6010680, Badhoevedorp.
BMW 316, feb. 1990, 46.000
km, GRIJS metall., vele opties,

’ 26.000. Telef. 02153-13178.
BMW 316, 10-'B7, diamond-
black, 15-inch sportvelgen,
verlaagd, uniek mooi, ’ 16.950.
Inl. Autobedrijf SCHIPHOL,
inr./fin./gar. mog. Telef. 020-
-6041885.
BMW 316, m. '84, APK, 10-'9Z
km.st. 110.000, el. spiegel,

’ 7900. 03417-63731.
BMW 325 IX, 7-'B6, diamant-
zwart, leer, Recaro inter., cv.,
elektr. ramen, stuurbekr., ski-
zak, ABS, sportwielen, zeer
scherpe prijs. VAN RENSE-
LAAR CARS, 038-221231.
BMW 316 M, op LPG, bj. nov.
'84, gespoilerd en VERLAAGD,
als nieuw, m. sportvelgen, APK
11- '92’ 9950. 03402-33502.
BMW M3230 pk, enige in Ned.,
rallybak, lederen bekl., Ferrari-
rood, 4x hoofdst., dubb. sp.,
get. glas, verlaagd, sp.velgen,
alarm, centr. slot, elektr. ramen,
spec. uitl., bj. juli '90, nw.pr.
’120.000, nu ’59.500. RESI-
DENCE, 02520-22865/23773.
Inr./dir. huurkoop, 24 mnd.
voll. gar. + BOVAG keur, mog.
316i, bj. 6-'BB, 1e eig., niet in-
gerookt, PERF. onderh., als
nw., ’ 18.900. 010-4655364.
Door inruil verkregen uniek
MOOIE BMW 320i, nw. model
'84, brons metallic, getint glas,
dubb. spieg., 5 versn. etc, etc,

’ 9950. Gar./inruil mog. Telef.
02508-3660.
Unieke AANBIEDING! Van 1e
eig. BMW 728 Inj., 5-bak,
elektr. ramen, schuifd., stereo,
w.w. glas etc. Orig. 132000km,
boekjes t.i. Nieuwstaat, '85,
’12500. Inr. mog. BOVAG-
autobedr. Wim Overeem,
02513-12484, ook zo. 12-16 u.
BMW 520 6-cil., '81, APK 10-
-92 bl. met., st.bekr., el. sp.,
get. gl., NECAM LPG, ’3900.02518-53697.

Let op!
BMW 325i, ROOD, "M" TECH-
NIC SPOILERSET, HONING-
RAAT WIELEN, BIJZONDER
MOOIEAUTO, 1987,’ 25.750
BMW 520i, GROEN METAL-
LIC, STEREO VOORBEREI-
DING, 1989,’ 43.500.
SPECIALELEASETARIEVEN

Alfa Ze ijinga
Daalmeerstraat 20, Hoofddorp

02503-20707/32424
BMW 324 TD, bj. mei '88, dia-
mantzwart met., verlaagd mo-
del, getint glas, hoofdsteunen
achter, l.m. velgen, vr.pr.
f 25.500. Inl. 01849-1538.

Let op!! Let op!! Cruquius
ruimt op!! BMW 528imet Ne-
cam LPG-inst., m. 1988, Sha-
dowline-uitv., o.a. zilvergrijs
met., zonwerend glas, 4x
hoofdst., cruise control, sport-
int., sportvelgen enz. enz.,

’ 18.950. 2 jaar gar./inr. mog.
CRUQUIUS Automobielen
023-292520.
BMW 316, nov. '84, d.blauw, 5
versn., 4-drs., EXTRA'S,

’ 7850. Telef. 077-828105.
732iAut., bj. 11-'B5, veel ex-
tra's, als nw. ’11.950. Inr./
fin./gar. RODENBURG BV,
Voorschoten, 071 -323450.
BMW 528i, bj. '85, metallic
donkerblauw, leder inter.,
schuifd., ABS, elektr. ramen,
cv., TRX velgen, onderhouds-
boekje aanw., APK tot aug. '92
in MOOIE staat.. Indien ge-
wenst op Vialle LPG, vr.pr.

’ 13.750. Inl. 080-786291.
BMW 320iAutomaat, vele ex-
tra's, 1989, ’38.000. CERES
Garage, telef. 02232-1667.
BMW 518, m. '85, 1e eigenaar,
vele OPTIES, nieuw! ’6950.
ACR, 071-618484.
BMW 520i, AUTOMAAT, grijs
metall., 1988. Telef. 05766-
-2175.
BMW 728iAut., oud model '88,
bijz. mooie st, rookzilv. metall.,
get. glas, centr. slot, schuif/
kantdak, elektr. ramen, airco,
ABS, perfekte auto, ’16.950.
Inr./gar. mog. 02503-38470.
T.k. 5-VERSNELLINGSECO-
NOMYBAK voor BMW 5-, 6-
en 7-serie. Telef. 08852-1455.
BMW 730i, 10-87, diamant-
zwart, schuif/kanteld., 17"
sportwielen, tempomaat,
elektr. ramen, alarm, zr. scher-
pe prijs. VAN RENSELAAR
CARS, 038-221231.
BMW 518, bj. '81, NIEUW
mod., LPG, sportvelgen, vr.pr.

’ 2750. Telef. 08885-2149.
BMW 316, blauw, w.w. gl.,
sp.vlg., etc. opt, m. '85, ’ 9950.
03406-65727zond. 11-16u.
T.k. BMW 320i, donkerblauw,
m. '85, APK, Kenwood inst, pr.

’ 9500. Inl. 020-6852304.
BMW 316, m. '87, FERRARI-
ROOD, getint glas, siervlg. etc.
etc. In absolute nieuwstaat.
Gar./inr. ’ 11.950.023-354644.
316 1800 cc, bj. '85, APK,
BLAUW, orig. staat, 110.000
km, ’ 8950. 03200-31033.
BMW 524 TD AUTOMAAT, bj.
'83, sch./kanteldak, trekh.,
APK 11 '92 vr.pr. ’B5OO.
Telef. 030-939533.

BMW 318 Inj., 4-drs. uitv.!!, m.
'90, diamantzwart met, get.
glas, 5 versnelt.. Pullman bekle-
ding, hoofdsteunen, doorlock,
siervelgen etc, ’ 24.950 „FRED
HEHL Autobedrijven", 3-12
mnd. gar., fin./inr. mog. 023-
-292400.
BMW 735i, bj. 1987, 99.000 km,
braakvrij glas, alarm, airco,
elee ramen, AUTOMAAT,
auto is geheel schadevrij, vr.pr.
’39.500. 035-837974.
BMW 316, bj. '85, antracietgrijs
met, Necam LPG, 5-BAK,
APK 11-92 onderh.boekjes ter
inz., vr.pr. ’9500. Telef.
08885-2149.
530i, EH AUTOM.. schuif/kan-
teldak, magn. velgen, diamant-
zwart metall., ABS, elektr. ra-
men, 4 hoofdst, antr. met, 1e
eigen., bj. 3-'BB (serv.boekje),
’39.950. Auto SMEEING,
Soest, 02155-13227of 25441.

BMW 318i, m. '87, GRIJS met.,
sp.velgen, ABS etc, nw.st,

’ 15.950.Telef. 020-6370652
324 D, 1987, grijs metall., in
PRIMA staat, APK 8-92

’ 18.750.Telef. 04164-2327.
524 TD, 1-'B7, v.v. EXTRA'S,
lachssilber metall., ’19.400mcl. BTW. Telef. 070-3212551.

520i!
10-1990, zwart met., 29.000I
km, sp.velgen, alarm, 4 ;
hoofdst., enz., 1e eig., schade- \vrij, ’ 55.000 mcl. BTW. Auto (
v.d. Berg, 040-535681. i
Door inruil verkregen MOOIE 'BMW 520i, nw. model '83, _il- "vergrijs metallic, getint glas, 'dubb. elektr. spieg., blauw Pull- 'man, sportvelgen, stuurbekr.'etc, etc, ’ 4350. Gar./inruil 'mog. Telef. 02508-3660.
BMW 728, '79, veel nieuwe on-
derdelen, in PRIMA staat, vr.pr.

’ 3500. 020-6837889. 'BMW 324 Diesel, metallic,
w.w.glas, 1e eig., '87, ’ 18.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1866/1853. ,
316, 2-drs., als nieuw, weinigikm's, '85; 316i, 2-drs., LPG, '89;
324 D, 4-drs., '89. KROON Au-
to's, 02943-1901/3026, zo. gesl.
BMW 320i, bj. '83, nieuw mod.,
GRIJS met., nwe. APK, vr.pr.

’ 8750. Telef. 08362-21611.
BMW 520i, '84, SCH/KANT.D.,
5 versn., met. lak, nwe. APK,
z.g.o.h. ’ 6750. 053-301668.

750iAutomaat
'89, diamantzwart, buffalo vol 'leder, airbag, sch./kanteldak,;
elektr. stoefverstelling, airco,
’75.000. Inl. 04956-1684. j
735 CD-uitv., '88, zwart met., ;
alle mogelijke access., geen 2e\
zo mooi, interess. prijs! Inr./
fin./gar. RODENBURG B.V.
Voorschoten, 071-323450. ;
Hartge VELGEN 15" (nieuw in j
doos) + banden, ’ 1050.
06-52801360of 023-401910.
Terug van financ.instell.: BMW
316, m. '86, diamantzwart me-:
tall, get. glas, 5-bak, schuifd., i
alarm, dubb. sp. etc, etc, als
nw., ’12.950. ANWB/2 jr.
gar./inr./fin. mog. 02510-
-21298.
Bijzonder MOOIE en complete
BMW 316 1.8, met Vialle LPG,
1986, orig. 1e eig., wijnrood
met zwart velours inter., 5-bak,
l.m. sportvelgen, br. banden,
get. glas etc. Geheel in nieuw-
staat, ’11.950. 2 jaar garantie,
inr./fin. mog. Autobedrijf Eh-
rensperger, 02240-13712
BMW 535 i SCHNITZER, '88,
zwart metallic, ond.boekje
aanwezig, zeer exclusief,

’ 56.500. Telef. 08380-20653.
BMW 316i, nieuw, TAXFREE,
kl. granietzilver. P.M Interauto,
import/export, Haelen, telef.
04759-1028.
BMW 520i, bj. '89, LPG, wit,
verl., 17" sportvlg., shadowline,
auto verk. in bijz. GOEDE st.,
interessante pr. Inr. mog. Inl
05223-1487of 06-52918587

In abs. nw.st. BMW 535i. 5
versn., zwart metall., grijs in-
ter., 4 hfd.steunen, armsteun,
ABS, schuif/kanteld., tempo-
maat, CD-wisselaar, koplamp-
sproeiers, sportvelg. etc, m.
'89, ’42950. Gar./inr. en fin.
mog. TRISTAR AUTO's, Oud
Loosdrechtsedijk 56, Loos-
drecht, 02158-27600.
BMW 525 iAlpina-uitv., '86,
champ. met., stof inter., 4
hoofdst., getint glas, 5-bak,
schuifdak, doorlock, LPG, ver-
laagd met spec. magn. velgen,
’13.950. ACH HOOFDDORP,
023-294072

325iTouring
1989, rood, 50.000 km, veel op-
ties 0.a.: Alpina wielen, leer,
airco. Nw. ’llO.OOO, nü
’59.900. VAG-dealer Pouw
Zwolle 8.V., 038-219310.
Door inruil BMW 316, wit, 1800
cc, LPG, '82 get. glas, stoffen
inter., dubbele spiegels, nette
auto, prijs ’3750. Inl. 02240-
-98873/98256. Lancia-dealer
AUTOSTAD B.V.

Park Avenue Cars biedt aan
BMW Z1 CABRIOLET, kleur
lichtgroen, grijs buffelleer int,
?warte kap, 5-bak, centr
✓ergr., elektr. ramen, sportw
get. glas, dubb. spieg. enz , 1e
eig.. 18.000 km, in nwst.,
nw.pr. ’159.500 nu '«.,
/ 127.500. BMW 525iAut, 4-
drs.. Sedan, donkergroen m,
beige Pullm. int., alarm, ABS,
centr vergr., stuurbekr., get.
glas, dubb spieg , stereo, trtp.-
comp. enz., nw.pr. ’ 109000,
nu, schadevrij, '91, ’72500
BiVIW 730iSedan, 4-drs, zil-
vergrijs, blauw Pullm. int, s-
bak, ABS, elektr. ramen, alarm,
centr. vergr., stuurbekr, gel.
glas, stereo, dubb. spieg enz.,
dir. van 1e eig., 57.000 km,
serv.boekje aanw., in unieke
st., ’43.950. BWM 520i, 6-cil,
Injectie, 4-drs., donkerblauw
m grijs Pulllm int, 5-bak, ge-
tint glas, dubb. spieg., stereo,
stuurbekr., centr vergr., alarm
enz., dir. van 1e eig., 54.000km,
schadevrij, in nw.st., 89.
’41.950. BMW 325 i6-cil, In-
jectie, 4-drs., Sedan, zilvergrijs
m blauw Pullm. int., 5-bak,
get. glas, dubb. spieg., centt.
vergr., stereo, alarm, spoiler
enz., dir. van 1e eig., 51.000km,
schadevrij, '88, ’32750. BMW
325i, 6-cil., Injectie, 2-drs , 5- -bak, comp. disc, sportw., get
glas, dubb. spieg., verlaagd
spoilers, alarm, centr. vergr.,
80.000 km, in nw.st., '87,
’23.950 BMW 316*. 1800 cc,
2-drs , donkerblauw m blauw
stof int., 5-bak, get. glas, dubb
spieg.,- stereo, LPG, verlaagd,
sportw. enz., 1e eig., 70.000
km, schadevrij, nw. mod. '89,

’ 21 950. BMW 316i, 1800 cc,
2-drs , donkerblauw m. blauw
stof int., 5-bak, LPG, get. gla6
dubb. spieg., stereo, sportw.
enz., 1e eig., 79.000 km, jn

nwst, '89, ’21.750. BMW
318i, 4-cil., Injectie, 2-drs.,
donkerblauw m. blauw Pullm.
inter., 5-bak, get. glas, dubb.
spieg., striping, stereo enz., dir.
van 1e eig., si. 50.000km, geh.
in nw.st., '86, ’17.950 Park
Avenue Cars, inruil/financ/ga.
rantie mogelijk. Elke keuring
toegestaan Park Avenue Cars,
Slotermeerlaan 105, Amster-
dam, 020-6146200/6146285
fax 020-6146339
BMW 320i, 6-cilinder, NIEUW
model '85, lichtgroen metall.»
sportw., 4 hoofdst., 4-drs., get
gl, ’ 11.950. Inl. 020-6360025.
Bijz. mooie BMW 324 D Diesel
4-deurs Sedan, m. '89, Alpina-
wit, groen gl., vel. bekl.., 5
versn., deurvergr., siervelg.,
dubb. Sp, ’21950. Onderh.-
pap. aanw. + Nationale Auto-
pas!! Garantie, mr. mog
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop 1-4)
BMW 316i, 7-'BB, 71.000 km,
LPG, donkerblauw, ’23 750
Autobedrijf Preuninger BV,
telef. 015-135940.
BMW 735 iHartge, 1982 zeer
MOOI, Pullman, Rial velgen,
sportuitlaat, sper. achteras, s-
bak. ’ 4900. Telef. 085-420941.

BMWM3
Hartge-uitv., elektr. ramen,
ABS, cv., stereo, stuurbekr,
chip tuning, hennarood, 36 000
km, wagen verk. in abs nw.st,,
bj. 1989, vaste pr. ’ 59.500.
074-500611 bgg 06-52931775.

STANDKACHELS

Auto-Airco
(V. WINTERPRIJS)

Weidieder GmbH, Düsseldorf
09-49.210121090,fax -21640

BMW 525i, schuifdak, zeer ex-
clusief, nieuwstaat, t. '89,
’39 950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
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Humor
Joan Thierry's partner

voegt er aan toe: „Door jouw
uitstraling krijgt een ander
glans." Mooie woorden wis-
selenelkaar in eenrap tempo
af als je met dit duo spreekt.
Zij kunnen mensen in korte

zinnen neerzetten, soms nog
met een pointe waarin veel
humor verborgen is. Maar ze
houden van mensen. Dat is
de kern van Johan's boek.
Liefde voor mensen, respect
tonen voor mensen.

De Vroedtweigert zich ook
pertinent te laten indelen. In
zijn boek beschrijft hij ook
hoe in de headhunters-we-
reld er toch enige aversie is
tegen hun optreden in het
openbaar omdat zij nogal aan
de weg timmeren. De Vroedt
zal dit een zorg zijn. Hij zegt:
„De geheimzinnigheid die dit
vak omringt vind ik niet
goed. Die moet je natuurlijk
nietverwarren met discretie,
want die is een must, maar
van valse mystiek moet ik
niets hebben."

DE VROEDT en THIER-
RY werken op hun eigen ma-
nier en blijven zichzelf
trouw. Dat is ook hunsucces.
Een succes dat niet vanzelf
kwam; ze hebben ook tegen-
slagen gekend. De Vroedt:
„Maar juist daardoor leer je
te genieten.Eenruimte krijgt
pas inhoud als je het be-

„We zijn headhunters,
hoewel we ons liever
parelvissers noemen"
grenst, wat achter.dat muur-
tje zit is altijd spannend."

„We houden van lekker
eten, misschien juist omdat
we ook tijden hebben ge-
kend dat we geen geld had-
den om goed te eten." Dat
was toen zij in 1974 hun
headhunters-bureau begon-
nen en / 460.000,— rood

stonden bij de bank. Toch
omgaven zij zich toen al met
een zekere grandeur. Toen
was er al die uitstraling, die
energie en hun mensenken-
nis waarmee zij aan de top
kwamen.

GOD GELD EN GENIETEN is
vandaag uitgekomen (Uitgeverij
Strengholt).

Feesten die ik gaf...
, Peesten zit mij in het bloed. Een feest is eigenlijk de interactie tussen twee mensen. Als er"<|üizend mensen op een feest zijn, en je komt één feestganger tegen met wie je oogcontact
nebt, op wie je afstapt en met wie je leuk kunt praten, dan gebeurt er iets. Dan is het feest
geslaagd.

Maar er is meer. Het on-deugende en spannende vanonze feesten vind ik de pro-
TJcatie de meest uiteenlo-pende mensen bijeen te
;*engen. Die mensen zijn datj|iet gewend, want bankiers
nodigen bankiers uit en ar-
eiders nodigen arbeiders~*t. Thierry en ik nodigen
°nsequent mensen uit diere aardig vinden, ook al ko-
°en ze uit heelverschillende
ynlieus. Daarom zijn onze

ook altijd geslaagd.
**ls de milieus maar genoeg
jnteenlopen,ontmoet men el-

Kaar in deruimte.
Jaap van Zweden vertelde

jnij eens het verhaal van degekende dirigent Bruno Wal-tet. Als hij feesten gaf, nodig-de hij voornamelijk bankiers»n zakenlieden uit. Toen
bij hem informeerde

hij zijn gezelschap zo
J^nenstelde, antwoorddehalter: „Met die lui kan ik
enminste over muziek pra-
j^n. Met mensen uit de or-
estbak wordt er alleen maarver gei<_ gesproken en dangebeurt er niets."
Aan onze feesten ligt een

"nitnodigingsbeleid" ten
jj*?ödslag. We nodigen ten
|Jttste twee mensen uit die

l**aar kennen, tenzij de
realiteit van de genodigden

0 hoog is dat ze zelf kernen
y?n inspiratie vormen. Hetheenlopendekarakter moet
)^oraI blijken uit milieu en

, "ij mij is de verheugenis al
egonnen als ik. denk dat er

?en aanleidingvoor een feest
ts. Daar heb ik wekenlangvOorpret van. De groep men-
den die regelmatig op onze
teesten komt, wordt steeds
Êfroter en variabeler. Vriend-

zijn dynamische
Relaties. Daar moet beweging
ln blijven, zoals in het leven
2elf. Natuurlijk nodigen we
°P feesten nietalleenmensen

't voor wie we een warme
langstelling hebben. In ons

vak vraagje soms mensen uit
koele berekening. (Als je in
het leven wilt slagen — en
dat gebeurt als je leven een
feest is — zul jebij je warme
enthousiasme overigens al-
tijd een koele berekening no-
dig hebben. Dame blanche:
warme chocolade en ijs).

De bekende Amsterdamse
pater Van Kilsdonk heeft dat
ballonnetje eens opeen schit-
terende manier doorgeprikt.
Thierry en ik hadden op een
zeker moment honderd men-
sen uitgenodigd voor het bij-
wonen van een kerkdienst
van domineeNico terLinden
in de Westerkerk te Amster-
dam. Dat was voor ons in

wezen ook een feest. Het the-
ma was: „Eert uw vader en
uw moeder, opdat het u wel
ga".

Willeke en Willy Alberti
waren eregasten, 'n Paar da-
gen tevoren kwam ik pater
Van Kilsdonk tegen, die ik
spontaan uitnodigde. „Er ko-
men veel interessante men-
sen," zei ik. Hij keek me
fronsend aan. „Maar komen
er ook geïnteresseerde men-
sen?" vroeg hij. Ik vertelde
dit verhaal aan dominee Ter
Linden, die het prompt van
de kansel aan alle kerkgan-
gers meedeelde. De kerk
lachte. Ik stondvoor paal.

Sex en succes
Met mijnmond zegen ik,
met mijnhanden tast ik,
met mijntong kus ik

Sex en succes staan bij mij
tamelijk laag genoteerd,
maar dat geldt voor alles
waarvan ik voldoende heb,
zoals frisse lucht. Erotiek is
de grond van mijn bestaan.
Het is mijn geluk, want na
gedanesex is het goed leven.

Als je van onderen door-
stroomt, loop je van boven
niet vast. ALs je je nietkunt
uiten, dan kun je ook niets
innen, niet alleen financieel,
maar überhaupt. Sex is de
creativiteit van jelijf.

Er is verband tussen je in-
casseringsvermogen en je po-
tentie. Neemt het ene af, dan
zal het andere volgen, omdat
er frustraties optreden. Uiten
is deman in ons, en innenhet
vrouwelijke. Als je een van
de twee in jezelfonderdrukt,
laat je het andere niet func-
tioneren. Zo komt de frustra-
tie alsvanzelf tot stand.

Frans Swarttouw, ex-voor-

man van Fokker, heeft eens
gezegd datcommerciële men-
sen veelal ook rokkenjagers
zijn. Rokkenjagers jagen. Zij
jagen ook op de kopers van
vliegtuigen. Kennelijk heb-
ben ze geen frustraties, maar
wel een bepaalde drive, die
gunstig werkt.

Als ik me commercieel in-
leef, moet ik me ook avon-
tuurlijk kunnen uitleven.
Sex heeft alles te maken met
lagere instincten, hoewel dat
bepaald geen waardeoordeel
inhoudt. Dat lagere is zelfs
een fundament voor het ho-
gere. Hoe kan het hogere,
het spirituele, tot zijn recht
komen, als het lagere er te
weinig is, of als het niet vol-
doende aan zn trekken
komt? Dan is de basis slecht.
Een huis stort in elkaar als
de fundamenten niet deu-
gen. Sex is zon fundament
voor goed en harmonieus
menselijkfunctioneren.

Sex heeft ook te maken
met het speelse van jonge
dieren en kinderen. Vrolijk-

heid en speelsheid. Het valt
mij altijdweer op hoe serieus
sommigen met sex omgaan:
„Dat weegt zwaar. Dat doe je
niet zomaar. Daar moet je
eerst over nadenken." Er
worden voortdurend bezwa-
ren aangetekend, blokkades
opgeworpen en hetzweet van
de faalangst breekt menigeen
uit bij de gedachte aan „het
gedoe".

„De zin van
het leven,
is zin
in het leven"
Bij natuurlijke mensen is

de bevrediging van de zoge-
naamdehogere behoeften net
zo belangrijk als die van de
„lagere", zegt de Einstein on-
derdepsychologen, degrens-
verlegger Maslov. Als je rij-
per wordt, dan krijgt naast de

uiterlijke kenmerken zoals
mooie borsten ook innerlijke
schoonheid (goedheid, har-
monie, kameraadschap en
zorgzaamheid) een wezenlij-
ker plek in het geheel.

Dat heeft met uitstraling
te maken. Heb je sex op een
plezierige manier geïnte-
greerd, dan krijg je uitstra-
ling. Jebuitenkant komt dan
overeen met je binnenkant.
Je bent natuurlijk. Uitstra-
lingkrijg je als je je diepste
gevoelens met anderen kunt
delen; vooral die gevoelens,
die je meent te moeten ver-
bergen. Dan ben je de preuts-
heid voorbij.

De zin van het leven is zin
in het leven. Een logische
variant op die zienswijze is:
de zin van sex is zin in sex.
Doe het als je het voelt. Ik
heb daar geen enkele moeite
mee. Als ik iemand goed
vind, een stuk of iemand uit
één stuk, dan wil ik tegen
hem of haar iets aardigs zeg-
gen. Dat moet! Ik wil aanra-
ken, voelen en contact ma-

ken. Dat doe ik onmiddellijk,
zeer direct en heel simpel.
Wat dat betreft ben ik heel
impulsief envolg ik mijn aan-
drang. Ik hoef daar niet over
na te denken of een strategie
te bepalen. Ik doe het ge-
woon.

Het aardige is dat ik zelden
vreemde of negatieve reac-
ties krijg op mijn directe be-
nadering. Dat hangt wel
nauw samen met de omge-
ving. Is die natuurlijk of
maatschappelijk bepaald?
Als die natuurlijk is, dan ge-
beurt er iets. Oogcontact.
Aanraken.

Is de omgeving door de cul-
tuur bepaald, danzijn er vaak
de nodige controles en rem-
mingen. Pappie en mammie
en andere maatschappelijke
bewaarders kijken dan van
boven af op ons neer. We
kijken steels naar boven.
„Mag niet, hè? Hoort niet zo,
hè?"

Die remmingen en contro-
les vormen nu eenmaal een
ziekelijk elementin onze cul-

tuur. Als je je ouders hebt
„verwerkt", heb je daar
geen lastmeer van. Ze zitten
niet meer op je schouders,
maar onder je schouders; bij
jehart.

Het mooiste geschenk van
de schepping is sex. Dat
mooie cadeau van de natuur
schept voor velen echter
complicaties. Bij natuurlijke
mensen zal de natuurlijkheid
het altijd winnen van de on-
gezonde cultuur waarin wij
leven. Leven is op avontuur
gaan. Preutsheid hoort daar
nietbij.

Met mijn mondzegen ik,
met mijn handen tast ik,
metmijn tongkus ik;
een drie-eenheid,
diezijn weerga nietkent.
Het sleutelwoord in mijn

benadering is tederheid. Als
we vaker teder met elkaar
omgaan, is sex een welkom
en geïntegreerd onderdeel
van het menselijke verkeer.
Het wordt er spontaan aan

I toegevoegd!

Johan de Vroedt onthult in boek geheim van
succes met Joan Thierry

HARD WERKEN
EN TOCH

GENIETEN
doorHenk van derMeydenPRIVÉ

GOD, GELD EN
GENIETEN is de in-
legerende titel van
{|et eerste boek van
headhunter JOHANDE VROEDT, dat
Vandaag verschijnt,
«"ohan de Vroedtv°rmt al zestien jaar
e©n headhunters-duo

zijn partner en
vriend JOAN THIER-RY en zij werken
Voor tal van grote be-
drijven en multina-
tionals.

Was is het geheim van hun
succes? Wat voor eisen stel-
fen zij aan ondernemers of
topmanagers? Hoe zitten zij,
~te elke dag analyses van an-
deren maken, eigenlijk zelf
U» elkaar?
.Johan deVroedt schreef er

boek over; een geestelij-ke injectie om nog meer van

*** leven te GENIETEN,
"ant hard werken en genie-ten gaan samen bij De Vroedt
e& Thierry. En dat is iets wat
jjjet iedereen kan, vinden zij,

zelf daar het sprekende
voorbeeld van zijn.

Joan Thierry zegt: „Som-
mige mensen verzuipen in
hun agenda's en vergeten te
leven." Johan de Vroedt
Schrijft: „De zin van het le-ye» is zin in het leven. Het
ev«n is een feest, maar je

het er zelf van maken."
, Dat is het verhaal van dit
b°ek, het gaat over het feest
Van het leyen, dat jezelfs nogmeer op prijs steltals je, zoals

ook JOHAN DE VROEDT,
tegenslagen hebt gehad, ziek
bent geweest en astma hebt
gehad.

DE VROEDT zegt: „Genie-
ten is mijn lievelingswer-
kwoord. Het betekent voor
mij: volgens mijn eigen na-
tuur leven."

De Vroedt heeft een goede
uitstraling. Wat is uitstraling
voor hem?

Hij zegt: „Het geheim van
uitstraling is, dat jediegevoe-

lens waar jeeigenlijk niet zo
makkelijk over praat, deelt
met anderen. Dan krijg je
uitstraling en gaan ook alle
deuren voor jeopen."

■ Boven Johan de Vroedt:
„Het leven is een feest, maar
jemoet het er zelfvan ma-
ken."

■ Rechts: Johan de Vroedt (I)
vormt alzestien Jaar een
headhunters-duo metzijn
partner en vriend Joan Thier-
ry (r).

Foto's: Will Dekkers

De waarheid
van winnaars

Moed is bevroren angst
(Jo. C. Oudshoorn)

Altijd willen winnen, is
een instelling. Winnen is
niet zozeer scoren, het is
meer een innerlijk proces,
een gesteldheid. Je bent een
winnaar als je over het ver-
mogen beschikt om jezelf als
winnaar te zien; als je vol-
gens je innerlijke signalen
handelt en niet vaart op het
kompas van een ander.

Toen wij als headhunters
begonnen, wees vrijwel
iedereen met de vinger naar
het voorhoofd. „Jullie zijn
gek!" Daar had onze omge-
ving tot opzekere hoogte ook
wel gelijk in. Er woekerde
een oliecrisis en overal gold
een personeelsstop. Wij wa-
ren ons daarzeer van bewust,
maar meenden toch dat we
naar onze innerlijke signalen
moesten luisteren. Dat heb-
ben we gedaan en we hebben
elkcommentaar van buitenaf
gelatenvoor wathet was.

Uiteindelijk heeft die hou-
ding onsgebracht waar we nu
zijn. Vanuit die eigen stek,
waar we rustig bleven zitten,
en doordat we de negatieve
argumenten van anderen
steeds wegwuifden, zijn we
gestaag voorwaarts gegaan.
Achteraf bleek dit de juiste
strategie om te kunnen win-
nen.

Wij kijken niet naar onze
concurrenten en verheugen
ons niet over hun malaise.
Leedvermaak is ons volko-
men vreemd.

Onbezonnen
Toen ik afscheid van Phi-

lips nam, begreep mijn vader
mij helemaal niet. Dat zijn
zoon zo onbezonnen was om
een fraaie vaste baan met
een garantie voor levenslang
financieel welzijn zomaar op
te geven — hoe was het mo-
gelijk!Hij wist nietdat ik mij
zo langzamerhand in een ge-
vangenis zonder tralies
meende te bevinden. Zou ik
naar wie dan ook hebben
geluisterd, dan zouden
Thierry en ik niet hebben
bereikt wat we nu hebben
klaargestoomd.

Wij hebben van meet af
aan gevoeld dat in onze basis
een onwankelbaar zelfver-
trouwen moest wortelen.
Wat jeecht wilt, datword je.

Dat is niet afhankelijk van
anderen, maar louter en al-
leen van jezelf. ledereen die
ooit iets heeft bereikt, heeft
zijn pad geplaveid met fouten
en mislukkingen.

Succes is de zoetste wraak.
De Philips-man die mij uit-
lachte nadat hij had gehoord
dat ik headhunterwas gewor-
den, stotterde jaren later
toen ik in een Jaguar kwam
voorrijden: „Ja maar, daar
rijden bij ons alleen de leden
van de Raad van Bestuur in."
„Kunnen zij zich dat dan ver-
oorloven?" grapte ik. De win-
naar in mij gloeide op dat
moment als nooit tevoren.

Een winnaar is ervan over-
tuigd dat hij gaat winnen.
Hij is tot het uiterste gecon-
centreerd en ziet zichzelf al
op de plek waar hij wil ko-
men. Hij ruimt alles wat zijn
overtuiging in de weg staat
uit de weg. Als zijn overwin-
ning schuilt in een grote
sprong over een ravijn, dan
moet hij halverwege de stok
ontwijken dieeen ander hem
tussen zijn benen wil steken.
Hij zou in de diepte storten
alshij dat nietzou doen.

Winnaars zijn helden die

hun angst hebben overwon-
nen. Net zo min als helden,
worden winnaars als win-
naars geboren. Willen ze blij-
ven winnen, dan zullen ze
steeds opnieuw over hun
angst heen moeten stappen.
Dat is moedig: moed is bevro-
ren angst.

Het leven is te kort om aan
de leiband van een ander te
lopen. Dat kan de leiband
van je vrouw, je vriend of je
baas zijn. Elke leiband be-
perkt. Er zijn maar weinig
'baasjes' die je overal laten
snuffelen.

Een verliezer heeft een le-
ven zonder verplichtingen,
maar hij kent geen innerlij-
ke rust. Voor een winnaar is
niets belangrijker dan het
gevoel te hebben dat hij een
zinvol leven leidt. Dat houdt
hem alert en creatief. Hij is
doelgericht op prestaties. De
verliezer vlucht de breedte
in, en de breedte van giste-
ren is het slib van vandaag.
De diepte van vandaag is het
goud van morgen. De win-
naar weet dat.

Wij hebben wat dat betreft
onze portie fouten ook ge-
maakt. Aanvankelijk had-
den we het concept niet goed
voor ogen. We hielden ons
vooral met de procedures be-
zig. We maakten een brochu-
re, en we zouden 'internatio-
naal' gaan opereren. (Het is
als bij rituele dansen: als je
niet goed kunt dansen, wor-
den de rituelen steeds be-
langrijker). Toen we de eer-
ste opdrachten kregen, kwa-
men we aan brochures hele-
maal niet meer toe en ver-
dween de behoefte om inter-
nationaal de vleugels uit- te
slaan. Als je winst op de
stoep ligt, waarom zou je dit
dan van ver moeten gaar
halen?

De winnaar heeft de vol
tooid tegenwoordige tijd ir
zich: de bescheidenheid var
iemand die het al gemaakt
heeft. Hij is wars van op
schepperij doordat hij dt

„Als jewinst
op de stoep ligt,
waarom zou je
die dan van ver
moeten halen?*

angst om te falen niet kent.
Hij overwon zijn angst om
het te moeten gaan maken.
Opschepperij zegt de waar-
heid niet, hij doet de waar-
heid.

Thierry en ik doen wat we
willen. Wij doen dat in alle
opzichten. Bovendien doen
wij nergens geheimzinnig
over. Het resultaat is dat we
een aantal potentiële op-
drachtgevers nimmer in onze
netten zullen kunnen strik-
ken. Voor hen zijn we te
uitgesproken. Wij stralen een
winnaarsmentaliteit uit, en
die wordt alleen door andere
winnaars opgevangen. Ver-
liezende ondernemers zullen
met ons niet in zee willen
gaan.

Het grappigevan een win-
naarsmentaliteit is dat je in
het algemeen opdrachtge-
vers enkandidaten op jeweg
vindt die dezelfde instelling
hebben. Ze stellen zich niet
aan door vooral maar heel
gewoon te doen. Ze weten
zich aangesteld en dat waar
ze voor staan, blijkt succes-
vol. Winnaars kunnen goed
met zichzelf overweg, zodat
ze er geen enkele behoefte
aan hebben om een ander te
veranderen. Ze zoeken
slechts mensen die een bij-
drage kunnen leveren aan
het vergroten van hun winst.

Verliezers kenmerken zich
door een zuinig beleid, ineffi-
ciency en stress. Leveran-
ciers mogen niets verdienen.
De werkelijkheid van de ver-
liezer is dat hij uitsluitend in
zichzelf investeert. Hij denkt
dat het zo moet. Hij heeft
voortdurend het gevoel dat
men erop uit is om hem te
pakken. Zijn tekorten moet
hij steedstoedekken. Hij ver-
spilt energie opeen negatieve
manier.

Alles is voor hem korte-
termijnwerk. Zijn wereld is
klein en zijn wereldbeeld is
begrensd.

Het concept ontbreekt.
De waarheid van de win-

naar is dat hetwoord 'tekort'
niet in zijn woordenboek
voorkomt. Hij heeft altijd
over. Hij investeert meestal
ook graag in anderen, omdat
hij die ander ziet zoals hij
zichzelf ziet. Winnaars zijn
gul, efficiënt, effectief en
creatief, >ook tegenover de
buitenwereld.
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DE AUTOMERKEN
SPEURDER

BMW
BMW 316, rookzilver met., '85,
LPG, dubbele spiegels, trek-
haak, achterspoiler, stoffen in-
ter., getint glas, lichtmet. vel-
gen, auto verk. in nieuwst. Pr.
’l2950. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV
BMW 735iAut., elektr. ramen,
lockslot, dubb. sp., schuifd., 4x
hoofdst., armst., 53.000km, m.
'89, ’52500. RESIDENCE,
02520-22865/23773. Inr./dir.
huurkoop, 24 mnd. voll. gar. +
BOVAG keuring mog.

Bijzonder mooie BMW 318 Inj.,
m. '86, zeer compl. uitgev. in
papyruswit, zwart stof inter.,
hoofdst., getint glas, 5-bak,
lichtmet. sportvelg., smettel.
staat, aanrijdingvrij ’ 13.950.
CAR CENTRE Haarlem B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15uur.

SPEURDERS kunt u opgeven
van maandag t/m vrijdag, van
08.00 tot 21.00 uur, via
020-6.805 805.

Opvallend adverteren heeft
altijd voordelen. Er zijn ver-
schillende manieren om dit te
doen, maar heeft u al eens aan
deze mogelijkheid gedacht?
SPEURDERADVISEUSES
helpen u hier graag mee. Meer
weten? Bel 020-6.805.805.

BMW Oldenhof
biedt aan:

BMW 735iaut., diamantzw., el. airco, sportv., hfd.st. etc '88
BMW 735iaut., malachitgroen, sportvelg., airco, hfd.st. etc .... '88
BMW 745iaut., delphin, el. airco, sportvelg., schuifd. etc '85
BMW 530i, diamantzw.,sportvelg., schuifdak, alarm etc '88
BMW 525i, bronsit, aircond., buitentemp.,radiovoorber '90
BMW 525iaut., delphin,schuifdak., sp.velg, hfd.st. etc '88
BMW 525, lachssilber, schuifdak, radio/cassette, LPG '88
BMW 525i, arktischblauw, sportvelgen, schuifdak, cv. etc '87
BMW 524TD sterlingsilber, airco, hfd.st., middenst, r.voorb .. '91
BMW 520i, diamantzwart, el. ramen, el. sch.dak, sportvelg '88
BMW 520i, wit, schuifd., tempom., deelb. a.bank, hfd.st. etc .. '89
BMW 520iDemo, delphin,shadowline,radiov.ber., Sony r/c .. '91
BMW 518iDemo, gletscherblauw, radiovoorber., etc '91
BMW 325iDemo, mauritiusbl.,alarm, radiovoorber., hfd.st '90
BMW 316i, diamantzwart, getint glas, 2espiegel etc '88
BMW 316i, delphin, getint glas, 2e spiegel, radiov.ber '88
BMW 316*, diamantzwart, shadowline, LPG, mistlamp, etc '89

Verder keuze uitplm. 70 occasions

Autobedrijf P.J. Oldenhof B.V.
off. BMW - Alpina dealer Baur importeur

Europalaan 23 - 29, ENSCHEDE
053-310961

Bakker BMW
BIEDT AAN:

BMW 316iEdition, 02-'9l
21.000km, lagünengrün,4-drs., l.m. velgen, getint glas

mistlampen, c.v., rad./cass., sportstuur, toerenteller
Van 47.219 voor ’ 39.900

BMW 316iEdition, 02-'9l
16.000km, lazurblau, 2-drs., l.m. velgen, getint glas

mistlampen, c.v., rad./cass., sportstuur, toerenteller
Van ’ 45.719 voor’ 38.900

BMW 316iAutomaat Edition, 08-'9O
19.000km, diam.zwart, 2-drs., stuurbekr., l.m. velgen, getint glas

mistlampen, c.v, rad./cass., sportstuur, toerenteller
Van ’ 52425voor ’ 39.900

BMW 318i, nieuw model, 04-'9l
12000km, brilliantrot,Colourline, radio-voorb., a.ruitantenne

verlaagd, verw. buitensp., van ’ 56.597 voor ’ 49.900
BMW 325i, nieuw model, 01 -'91
38.000km, Mauritiusblauw, radio-voorb., a.ruitantenne

l.m. velgen. ABS, c.v., Mssportstuur, van ’ 81.441 voor ’ 69.900
BMW 518i, 03-'9l

25.000km, granitsilber,radiovoorb. met rad./cass., trekhaak
Van/65.750v00r/58.500

A'foort, Nijverheidsweg Noord 85
Telef. 033-621500

Buggy's/Kitcars
KOOPJE moet weg! Ruska
Buggy 81, perfecte staat.

’ 4250. Bel zo. 04990-76502
T.k. EAGLE SS. geb. in '91,
RDW-goedgek, si. enk. van in
Nederl, tax.waarde ’ 23.800
Vr pr. ’ 17.500. Inl. 02907-3744.

Ruska CLASSICA 1300 cc, bj.
'82 bruin, witte kap. Vr.pr.

’ 4750. 02154-15593.
VW BAJA Buggy, ferrarirood,
'73, nwe br. bnd, APK 8-92
nw.st, f 4900. 03440-24603.

Buick

Middelbeek
Limmen

Buick agent voor N.-Holland
Uit voorraad leverbaar:

"PARK AVENUE 3.8 Ultra,
mod. '92 blauwmet, nieuw
"REGAL 3.8 Luxe, blauw met.
Rijksweg, Limmen, 02205-1445
BUICK-ONDERDELEN, ge-
bruikt, v.a. bj. 1970 t/m 1990.
Luijben, Soest, 02155-12478/
13617, Industrieweg 26, Soest
Buick CENTURY, bj. '82 6-cil,
LPG, APK 7-92 nette auto,

’ 3950. Telef. 03420-92722
Buick REGAL Coupé 8 cil Au-
tom, el. LPG, nieuwe APK, bj.
'80. ’2950. 08383-6660 b.g.g.
05776-1668.
SKYLARK, m. '80, zuinige 4-
cil, aut, APK, mooie auto.

’ 3950. 01718-28021.
Skylark Stationwagon, '86,
blue, met alle denkb. Access,
als nw. ’14.950. Inr./fin./gar.
RODENBURG BV, Voorscho-
ten, 071-323450.

Buick Regal LTD Coupé 12-'B9,
45.810 km, aut, airco, el. ra-
men, velours int. etc. Nü
’44.900. HESSING De Bilt,
030-202811.
Voor alle onderdelen, nw. en
gebr, revisies, onderhoud,
motoren, APK enz. KAREL
OTO Katwijk. 017.18-28021.
LE SABRE, '79, 6-cil. auto-
maat, APK, veel extra's, kl.
rood, ’ 1450. Inl. 035-835065.
Rivièra 2-drs. Coupé, '83,
80.000 km, 1e eig, LPG, nwe.
auto. ’16.750. Inr./fin.
AUTOPALACE, 020-6928252
Let op!! Mooiste van Neder-
land Buick Century 8-cil, au-
tom, m. '81, orig. 108.000 km,
robijnrood metall, LPG-install,
trekhaak, smetteloze staat,
geen roest of schade, ’ 3950.
CAR CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
Buick SKYLARK, bj. '81, me-
tallic bruin, APK tot april '91,
vr.pr. ’ 2450. 020-6713812

Weg met dat alledaagse gekar...
want hier is uw

Buick Park Avenue
1991

een bijzondere blauw metallic direktiewagen die nu na 14.000 km
de uwe wordt. Evenals de wagen zal de prijs u zeker bevallen.

Taxatie-Inruil- Financiering
Nefkens US-Cars Amersfoort

Official dealer GM-US Cars
Utrechtseweg, hoek Vlasakkerweg, telef. 033-610644

Cadillac
Cadillac ELDORADO Cabriolet,
1976(laatste gemaakt), i.z.g.st,
vr.pr. ’ 29.500. 043-622454.
De meest exclusieve Cadillac
ooit gebouwd: Cadillac SEVIL-
LE Elegante, bj. 1983, full op-
tions, in nieuwstaat, ’ 23.950,
mcl. BTW. Inl. 02505-2013.
Cadillac FLEETWOOD 9-pers,
bj. 1969, vr.pr. ’12500. Telef.
02975-40566.
Voor alle onderdelen, nw. en
gebr, revisies, onderhoud, mo-
toren, APK enz. KAREL OTO
Katwijk. 01718-28021.
Verschrikkelijk mooie LIMOU-
SINES, bj. 70, '76 en '79 (met
LPG) en verlengde Chevy's,
v.a. ’ 6500. Telef. 03404-32517.
Cadillac DE VILLE Limousine,
bj 1982 alles elektrisch, in abs.
nieuwst. Autobedrijf v.d. Pouw
Kraan, telef 02155-14289.

Te koop aangeboden 2 Cadillac
LIMOUSINES, kl. zwart, bj.
'82-'B3, met separatie, 7 pers,

’ 15.000per stuk. 02521 -10137.
T.k. SEVILLE, bj. '77, complete
auto, voor onderdelen. Prijs

’ 950. Telef. 02972-1224.
SEVILLE 8-cil. Aut, leer, airco,
duurste uitv, LPG, concst,
1976, ’ 8750. 020-6320657.
Cadillac Alante Cabriolet Auto-
maat, signaalrood, zwart leder,
airco, 1990, 8700 ml, alarm,
computer, CD-installatie, v.v.
alle denkbare opties, design
Pininfarina. VAN VLIET Perso-
nenauto's B.V, 01803-13877.
Alles zelf doen, is bijna onmo-
gelijk. Als u 020-6.805.805 belt
en uw tekst opgeeft, helpt een
SPEURDER u een handje mee.
U zult tevreden zijn over deze
hulp.

Chevrolet
CORVETTE Cabriolet, zwart, in
nw.st., bj. '87, 29.000 vkm,

’ 85.000. Camaro Z 28 E Targa,
'83, ’17.750. Transam Targa,
'80, spec. motor, ’19.500.
Buick Century, 2-drs., 8 cil.,
LPG, ’4750. Caprice Classic,
'80, LPG, ’4950. Impala Sta-
tioncar, Van, Diesel, 12000
km!, '80, ’7750. Chevy Van
Diesel, '85, ’ 19.500. Suburban,
Ambulance, '81, ’6500. Su-
burban (camper), '83, LPG,
’9750. USA Car Center, „Dia-
na' BV, 05132-414.
Chevrolet CITATION, bj. 1981.
Vr.pr. ’1250. Telef. 03440-
-30251.
CORVETTE, bj. '79, met vele
extra's, kl. rood, m. spiegelda-
ken. T.e.a.b. Inl. 046-
-528868/747651.
Razendsnelle Chevrolet Cama-
ro Z-28 Targa, nw. type motor,
m. '88, zwart met leder inter.,
hoofdst., get. glas, autom., air-
cond., cruise contr., magn.
velg. enz., ’29.950. A.C.H.
HOOFDDORP, 023-294072
Chevrolet IMPALA, 1977, 6-
cil., APK 7-92 ’2OOO. Na
18.00uur, 01804-31731.
Aangeb. Chevrolet CELEBRI-
TY, bj. '85, kleur grijs metall.
01711-11491/11056.
LTD LANDAU 8-cil. Autom,
APK, i.z.g.st., ’ 4750. inruil mo-
gelijk. 055-412278.
CORVETTE Stingray, '75, in
orig. staat, prachtige auto, re-
delijke prijs. Telef. 073-138273.
454 ONDERD., zoals alum. cil.-
koppen, krukas e.a. Big Block
onderdelen. 075-179199.
T.k. onderd. v. AMERIKANEN
etc. Tevens Amerikanen t.k
gevraagd.Telef. 040-621204.
CAMARO, bj. '81, 8-cil., LPG,
APK, onderh.rek. e.d., i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 9950. 03403-71249.
CORVETTE-IMPORT, Tilburg:
Zéér ruime keuze. '72 t/m'B9,
Cabrio's en Targa's Nautilusstr.
142 Telef. 013-423219.
T.k.a. Chevrolet SUBURBAN,
bj. '79, LPG, grijs kent., APK
10-92 Telef. 030-283183.
Div. AMERIKANEN 0.a.: Mali-
bu, '79, VB, LPG, ’ 1950. Mali-
bu, '79, V6, ’1450. Mercury
Bobcat, '80, 4-cil., ’ 1850. Mer-
cury Cougar Station, '82 alle
opties, Combi-kent., pr. n.o.t.k.
Caddy Seville, '79, VB, LPG,

’ 4500. Chevrolet Caprice Cou-
pé, full options, VB, pr. ’ 2450.
Inruil mog. Tev. reparatie en
APK. Ook verkoop onderdelen
en plaatwerk. Inl. 02244-1921.
T.k. IMPALA Estate, i.g.st.,
1976, zwart, 6.6 liter, ’4750.
Telef. 043-479107.
ARTON'S CORVETTEHOUSE.
De specialist voor Corvette, Fi-
rebird en Camaro, im- en ex-
port, reparatie, tuning, onder-
delen, taxaties. Keuze uit 25
Corvettes. leasing en financ.
mog. W. Snelliusweg 39,
Zwijndrecht. 078-120877.
T.k. CHEVROLET Pick-Up,
1980, LPG, i.z.g.st., ’8750.
Telef. 03440-15205.
CAPRICE Stationwagon, sept.
'87, 50.000 mijl, alle opties, mcl.
el. schuifdak, trekh. etc.
BTW-rek. mogelijk, ’22.500.
Telef. 085-435872
CITY CARS IMP., Crooswijk-
sebocht 12a, R'dam, b.a.: ± 25
USA-Cars w.o. Pontiac Fiero,
'87, Mercury Cougar, 6-cil,
LPG, '85, Buick Century Sta-
tion, 6-cil, LPG, '84. Telef.
010-4142101.
Ford FUT URA Station, '82
APK, 6-cil, mooie en goede
auto, ’ 2450. 023-365396.
Chevrolet BLAZER K 5, alle op-
ties, superhoog, bj. '78, LPG,
APK tot 31-11-92 Vr.pr.

’ 11.995.02550-37291/36016.
Chevrolet IMPALA, '77, zwart,
met gas, i.z.g.st, APK, ’ 2750.
03495-36592
CAMARO '78 V8Automaat,
APK 10-92 rood, ’5750.
Telef. 02154-23139.
Chevy VAN VB, 8-'BB, Globe-
master-uitv, laag dak, grijs
kent, LPG-onderb. 04241-3984
Te koop Chevrolet Nova
ONDERDELEN, bj. 1978. Bellen
na 19uur077-873216.
CORSICA 22, autom, 5-drs,
7-'B9, 1e eig. (76 jr.), orig.
31.000 km, el. schuifd, ’ 23.500
mcl. BTW. Dealer mr.auto's J.
Meure, 02908-6061.
CAPRICE Classic, '85, in zéér
goede staat, ’15.950. Inr./gar.
mog. Info: telef. 01749-40122
Chevrolet SUBURBAN (Blazer
Longbody), okt. '81, grijs kent,
LPG, ’ 10.950. Inl. 03211-1989.
T.k. CORVETTE Stingray, '73,
Targa B.bl. 454 aut, 75% ge-
rest, div. res.onderd, t.e.a.b.
Telef.020- 6956056.
Schitterende CHEVY Pick-Up
V 86.2 Diesel Autom, zeer
compl, r.v.s. rolbeugel, zeil
enz. Inl. 03403-74484/79930
EL CAMINO, 1982 diverse ex-
tra's, w.0.: LPG-onderb., airco,
’17.250. Inr. mog. 03430-
-13727/13254.
Chevrolet CORSICA, eind '89,
45.000 km, als nieuw, 5 versn,
5-drs, inruil mog, ’ 18.500.
Telef. 02945-3318.
LUMINA APV Space-auto,
eind 1990, dure uitv, LPG o.b,
trekh, div. extra's, mr. Patrol
mog. 030-340122/625179.
CORVETTE 1978, Jubileum-
uitvoering, alum. velgen, in
staat van nieuw. 05231-1937.
Chevrolet Beretta 22 Aut,
LPG, airco, cruise control,
1990, rood metall, 53.000 km,

’ 36.950. Toyota-dealer
SMULDERS Automobielen
Eindhoven, 040-413595.
CAMARO 8-cil, autom, bj.
9-'Bl, bruin met, nwe. bnd,
nwe. APK, lakwerk minder,

’ 6200. Ruil/mr. 02940-30488
Chevy VAN, bj. 1981, LPG,
nwe. uitlaat en banden, APK,
6-cil, weinig km's, pr. ’ 9950.
04116-84901 en 06-52872459.
CORVETTE, bj. '77, 100% in
nw.st, moet weg. T.e.a.b. Te-
lef. 071-219884.
Chevrolet BLAZER Pick-Up, bj.
'80, prof. opgevoerd, prijs

’ 9000. Inl. 01747-5877 of 5288,
tussen 17.00en 21.00 u.
Chevrolet CORVETTE, 1986,
zwart, uitneemb. dak, leer, air-
co, 46.000 km, Autom, ABS,
TPI, Interessante prijs. Van
Renselaar Cars, 038-221231.
'79, CORVETTE, zwart, spie-
gel-targa's, mr. mog, ’ 25.000,
zien iskopen. 013-423816.
ASTROVANS, nw. en gebr,
v.a. ’ 27.000 excl. Inr./gar.
mog. Info telef. 01749-40122
ASTRO 4.3 Ltr, Aut, 6-'BB,
7-pers, 2 stoel, 2bank, opties.
Inr. mog. 035-830201/210590.

É
EXECUTIVE CARSBMET ONGEKEND VOORDEE_|

FORD SCORPIO Cat.prijs Hessingprijs Ghia 2.91 aut. 4d Buick Regal Custom 4d ’54.900 Oldsm. Silhouette6-pas.wg. ’69.300
NordicLeen'mel MuSbrSteï ’ 84.000 ’54.900 Bu.ck Regal Custom 4d ’58.600 Pontiac Grand Prix SE 2d ’58.200 , h
Graphitgreyvel.' ’73.100 ’57.900 Chevr. Lumina Euro 4d ’54.200 Pontiac Grand Prix SE 4d ’59.800
GL 2.91 5-sp. 4d Baltik blue vel. ’86.800 ’57.200 Chevr. Lumina APV 7-pas.wg. ’ 63.800 Pontiac Grand Prix SE 4d ’61.200
Smokestone blue met. Ghia 2.91 aut. 4d ' Chevrolet Caprice Classic 4d ’54.900 Chrysler Le Baron Convert. ’63.900Baltik blue velours ’70.300 ’54.400 Mercury grey met. _~

_ . _
_j

GL 2.91 aut. 5d Graphitgreyvel. ’77.300 ’54.900 Oldsm. Cutlass Supr. 2d ’54.900 Chrysler Le Baron Convert. ’64.200
Smokestone blue met. Ghia 2.91 aut. 4d Oldsm. Cutlass Supr. 4d ’54.300 Ford ProbeGL2d Hatchb. ’52.200
Baltik blue vel ’65.800 ’59.300 BaïkblueveÜ 80.1.00 ’54.900 Oldsm. Cutlass Supr. SL4d ’73.900 Ford Probe LX 2d Hatchb. ’57.900
Moondust silver. met. SmanWufmtf. Oldsm. Cutlass Supr. Int. 4d ’67.200 Mercury Capri 2d 2+2 Conv. ’52.800
Graphitgreyvel. ’70.300 ’54.400 Graphitgreyvel. ’84.700 ’56.900 Oldsm. Silhouette6-pas.wg. ’72.400 Mercury Capri 2d 2+2 Conv. ’53.900
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CORVETTE, bj. '90, kent. '91,
nieuw, 6000 km, groen metall.
Corvette, jub. uitg., bj. '78, in
abs. nw.st. 072-114000.
3x Chevrolet Camaro, v.a. '84,
T-BAR, prijs vanaf ’18.500.
Autobedr. ITC, 071 -320780.
CITATION Hatchback 1982.
APK '92, handbak, rijdt 100%,

’ 1450. 075-211090, na 15u.
SCOTSDALE Pick-up, 6-cil.
automaat, bj. '83, rood, stepsi-
de-uitv., br. vlgn., geh. gerest.,
pr.n.o.t.k. 02207-46785.
Chevrolet CAMARO Z2B, bj.
'83, zilvergrijs, APK-gek. Telef.
02521 -20722.
Malibu Coupé, SNELLE rode
motor, LPG, ’3450. "Caprice
Cl., perf. onderh., LPG, wolfra-
ce, ’ 4750. Telef. 04927-63548.
Aangeb. Chevrolet CAMARO
Z2B E, kleur zwart, bj. '86.
01711-11491/11056.
CORVETTE, m. '82, goede
auto, rood metall., zeer snel,
vr.pr. ’ 24.750. 04180-12697.
CHEVY Van 30, Diesel, 6.2 1, bj.
'85, ambulance uitv., i.z.m.st.,

’ 19.500. Inl. 05132-414.
CAMARO Berlinetta, 8-'7B,
nw. type, 8-cil., LPG, APK
4-92 ferrarirood, ’5750. Inr.
mog. 03212-2729.
Chevrolet CAMARO Berlinetta
5.7 L, 8-cil., LPG, bj. '79, APK
92 pr. n.o.t.k. 03450-14976.
CAPRICE Stationwagon, 4-'9O,
15.000 miles, grijs metall., alle
denkb. opt, geh. nw. Rietveld
Woerden, 03480-12252/13313.
Chevrolet CORVETTE, bj. '85,
in nieuwstaat, zwart,

’39.950
Inruil en garantie mogelijk

Telef. 071-219884
LUMINA APV, alle extra's. 7-
pers, '90, ’54.500. Corvette
Targa, nw. model '86. Inr./fin.
mog. 04936-93003.
CHEVY Van, 1985, luxe uitvoe-
ring, nieuwe motor. Vraagprijs
’27.500. Telef. 010-4160157,
privé 01810-14480.
Te koop gevraagd diverse
Amerikaanse auto's voor loop
en sloop. 01718-28021/27434.

" Middelbeek
Limmen

BERETTA 28 M/T Coupé, grijs
metallic, 1990, ’ 29.950
CELEBRITY 28 V 6Combi,
grijs, 1987, ’ 22500
Rijksweg, Limmen, 02205-1445
T.k. CORVETTE, bj. '85, Tune
Port Inj., goud metallic,
vraagpr. ’ 37.000. Telef.
02510-28216/27959.
Chevrolet CHEVY Van 20, bj.
'82 alle denkb. access., super
de luxe, 8-cil. automaat,

’ 13.000. 040-621434.
Chevrolet CAMARO Z 28 E Au-
tomaat, airco, rood, zeer
compl., 9-'B2 in perf. st. Vr.pr.
’13.500. Inl. 01713-12003.

Rechtstreeks van eigenaar
uit U.S.A.

fabrieksnieuwe
Corvette
Cabrio

met hardtop, zwart metallic
Taxfrees 35.000

E.A.S., 010-4716773
CORVETTE Targa, bj. '81, alles
elektr., APK, dikke wielen, rijdt
zeer goed, i.z.g.st. Vr.pr.
’32500. 03403-71249.
CORVETTE Jubileum, 1978,
echt nieuw, ’26.500. Telef.
01899-27244/13651 na 6 uur.
T.k. opknapper Chevrolet BLA-
ZER, bj. '79, VB, LPG, grijs
kent., ’ 2500. Inl. 01106-1985.
Chevrolet C 1500 SPORTSIDE
Pick-Up, bj. '88, zwart/zilver,
speciale velgen, ’ 32500 mcl.
Telef. 01745-15206.
CAMARO, '86, 28 Itr, inj., s-
versn., T-top, airco, alarm,
rood, mooi, snel, zuinig,
t.e.a.b, 070-3834864.
Voor alle onderdelen, nw. en
gebr., revisies, onderhoud, mo-
toren, APK enz. KAREL OTO
Katwijk. 01718-28021.
CORVETTE, '80, d.bl. met., leer
int., T-top, L 82 uitv., autom.,
airco, veel chroom, als nieuw,

’ 32.500. Inr. mog. 023-245875.

Sportside4x4
alle opties, mcl. off the road-
pakket, voor de liefhebber, zeer
speciale wagen. Off. Eur.
fabr.gar. Keurenplein 9
A'dam-Osdorp, 020-6670121.
Uniek: CAPRICE Coupé, '87,
enige in Nederland, alle extra's,
bordeauxrood met., ’ 23.500.
070-3865785.
T.k. Chevrolet CLOBEMAS-
TER Travelier, spec. uitv., bj.
'89, LPG, grijs kent., 50.000km,
veel extra's, prijs n.o.t.k. Telef.
03240-27356.
Nieuw, 1991: LUMINA Z-34
Sport Coupé, rood, zéér spec.
uitv., nw.pr. ’ 72.500, weg.
reorganisatie nü ’ 64.900. Inr./
gar. mog. Info 01749-40122
Chevrolet CORVETTE Crossfi-
re, Autom., alle opties, bj. '84,

’ 36.500. Telef. 03210-19166.
Chev. CELEBRITY CL, 1989.
4-deurs, 1e eig., 60.000 km,
’20.000. Inl. 070-3602912

IChevrolet CONCOURS, bj '77,
VB, vol jr. APK. Vr.pr. ’ 5000.

iTelef. 02159-37812
T.k. Camaro Z-28 VELGEN,
15",’ 950. Telef. 02976-428.
Chevrolet Corsica 22 5-drs.
Hatchback, m. '90, 1e eig.
(boekjes t.i), do.blauw metal-
lic, 5-bak, st.bekr. etc, nieuw-
staat!! Aanrijdingvrij ’22.950.
Gar./inr./ANWB-keuring mog.
KARST Autobedrijven Haar-
lem/Beverwijk. 02510-
-10478/12264.
CAVALIER Coupé, '91, rood,
5-bak, in nieuwst, 9000 km,

’ 24.750. 01712-2611.
Chevrolet IMPALA, zwart, bj.
'80, LPG, goede staat, APK,

’ 3200. Telef. 08345-1567.
Chevrolet CAMARO Z2B.E, bj.
1985, nieuwstaat, v.v. alle op-
ties, vr.pr. ’19.750. Inl. 04752-
-5395, b.g.g. 04750-34195.

;Chevrolet CAPRICE Classic B-
cil, bj. '79, vol jaar APK, 2kleu-
ren rood, auto is i.z.g.st. ’ 4500.
Telef. 04120-22452
Chevrolet MALIBU Classic, bj.
'81, 6-cil, APK 10-92 ’2OOO.
03404-12133.
CAPRICE Classic '91, 9500 km,
d.bl. met, bl. velours, airco, el.
ramen, cruise control etc. Nü

’ 57.500. Hessing De Bilt, 030-
-202811.
T.k. BLAZER, bj. 1977. grijs
kenteken, op LPG, 4-w.d,
’11.500. Inl. 020-6839033.
CORVETTE Stingray Aut, air-
co, targa daken, superkanon,
APK, ’ 22450. 020-6320657.
CAMARO 6-cil. aut, '84, targa,
airco, el. ramen, rood, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 16.950. 03403-71249.
Chevy AMBULANCE VB, 1984,
Telef. 05960-22616.
CAMARO LT, bj. '76, zwart.
Telef. 085-516006 na U.OOuur.
Chevrolet CAPRICE Classic
'88, kl. Bourgondisch rood, met
alle opties. Telef. 079-420133.
Chevrolet CAMARO Z 28 E,
1987, V628 Inj, ’28.000 mcl..BTW. Ford Bronco Pick-Up,

i 1988, V62.9 Inj, ’ 24.000 excl.
1BTW. Inr, fin. mog. 3 maanden
garantie, USA-import, nieuw
en gebruikt. Auto Service Hui-
zen, 02152-66366.
CORVETTE, zwart, 1977, perf.
staat. Telef. 01718-29224.
Zeer fraaie CAMARO Berlinet-
ta, '79, 350V8automaat, APK,

’ 6250. Telef. 035-835065.
T.k. gevr. winterkap
CORVETTE, nieuw model. Te-
lef. 076-423788.
Dé CORVETTESPECIALIST.
Schade, reparatie. Off. Eckler-
dealer. Gebr. en nw. onderd.
Fa. De Groot, 03240-21572
Chevrolet-ONDERDELEN v.a.
bj. '70 t/m '90, gebruikt. Luij-
ben, Soest, 02155-12478/
13617, Industrieweg 26, Soest.

Import USA Cars
Uit voorraad leverbaar:

"Piek-Ups, full size Benz./Dsl.
"Pick-Ups, SlO
"Spec. Pick-UpSportside
"Chevy Vans Diesel of Benz.
'Lumina APV Cargo Van
'Beretta/Corsica/Caprice
"Pontiac Firebird Coupé
"Pontiac Trans Sport
"Buick ParkAvenue
off. Europese fabrieksgar./serv.

Door inruil Chevy Van
"Globemaster '89, benzine
Zeer mooie wagens, alle opties,
grijskent. Gar./serv./onderh.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp

020-6670121
BLAZER S 10, 1988, 4x4, kleur
zwart, alle opties o.a. side
steps, ’ 36.500. 013-423219.

Corvette
Bj. '86, zwart, z.g.a.n, met ron-
dom SPOILERS, 34.000 km, 2
daken, bodysuite, ski-impe-
riaal. Zeer apart! Zien is kopen!
Telef. 08385-13486.
Chevrolet CAMARO Z 28 E,
targa, bj. 1985, rood, kent.
1991, vr.pr. ’ 19.500, inruil mo-
gelijk. Telef. 040-457006.

CAPRICE Classic '88, 4-drs,
54.800 km, bl. met, bl. velours,
airco, el. ramen, centr. vergr.
etc. Hessing De Bilt, 030-
-202811.
CAMARO Berlina, '80, VB, APK
10-92 i.z.g.st, alles elektr, air-
co, vr.pr. ’ 7500.01820-21179.
CAPRICE Classic, nieuw 1991,
duurste uitv, nw.pr. ’ 73.500,
weg. reorganisatie nü ’ 59.900.
Inr./gar. mog. 01749-40122

Auto Keizer
Direct Import

Alle SPACE-modellen Lumina,
Trans Sport en Silhouette uit
voorraad leverbaar.
Tevens in showroom Buick
Park Avenue, Regal Sedan,
Oldsmobile Cutlass Sedan,
Toronado Trofeo, Blazer 4-
deurs, Lumina Euro Sportetc.

Niet op voorraad?
Slechts 3weken levertijd

AUTO KEIZER
Eindhoven, Boutenslaan 56

Telef. 040-550055, fax 528220
Chevrolet MONTE CARLO VB,
LPG, bj. 1979, APK 2-92 vr.pr.

’ 2950. Na 18 u. 070-3668653.
T.k. Chevy Van 20 GLOBE-
MASTER, 9-'B9, 33.000 km,
6-pers, grijs kent, 8-cil, 5.0
Inj, spec. lak, verh. dak, airco,
cruisecontr. Inl. 045-319561.
CELEBRITY, '85, 6-cil, APK
8-92 4-drs, leuke bescheiden
mid-size Amerikaan, met lichte
frontschade, ’ 6500 mcl. BTW.
Telef. 04120-22452

Zoet U.S.A. Cars
FordTaurus Wagon, full options, light titanium 1989
Ford Taurus Wagon, gas, full options, crystalblue 1989
Ford Thunderbird SC, 220pk, full options, light titanium 1989
FordT-bird LX, full options, crystalblue 1989
Ford Probe, mcl. airco, crystalblue 1990
Chevrolet Celebrity Wagon, f lashsilver 1987
Chevrolet Blazer, full options, geelkent, mcd. grey 1988
ChevroletLumina APV,full options, strawberryred 1990
ChevroletLumina APV, full options, wit 1991
Lincoln Continental, full options, twilightblue 1989
Mercury Cougar LS, fuil options, mcd. grey 1989

UNIEKE AANBIEDING
demonstratiewagen Dodge Stealth

RT Turbo300-pk, 4wd etc, 1991, firestormred

Zoet Auto's
Westeinde 91

Voorburg, telef. 070-3861106
AUTOTREFPUNT „SPECIAAL"

SHOWROOMMODEL

______H___ $"-' x'

>^Km____________ ____*

Chevrolet Caprice Classic
Nieuwste model 1991

0km kleur wit/blauw velours interieur
Zeer speciale prijs

J.K.van de Molen, Haren, 050-348041
na 19.00uur J.R.J. van deBroek. 050- 775051

Niet langer behelpen!
Ruim comfortabel zoevend

over de weg met uw fabuleuze
Chevrolet Chevy Van

1991
in speciale VIP-uitvoering en slechts 200 kilometers gereden en
met een prijs die wij u graag vertellen omdat niet iedereen die
hoeft teweten.

Taxatie-Inruil-Financiering
Nefkens US-Cars Amersfoort

Official dealer GM-US cars
Utrechtseweg, hoek Vlasakkerweg, telef. 033-610644

Chr

Voyager
3.0 V6Automaat, 1990, 54.000
km, airco, aluminium velgen,
cruise control, etc.

Chrysler" Jeep " Dodge
H.A.I. B.V.

Floralaan 2 Rijnsburg
01718-29224
Shelby

GS Turbo 11, 1990, 14.000 km,
rood, airco etc.

Chrysler" Jeep' Dodge
H.A.I. B.V.

Floralaan 2 Rijnsburg
01718-29224

CHRYSLER ES Turbo Coupé,
bj. 490, km.st. 32000, 5-bak,
wit, ’ 21.500. Inr. 030-890461.

Le Baron
Convertible

3 liter, 6 cil. automaat, metall.
lak, grijs leder etc, 18.000 km,
abs. nieuwstaat, bj. 10-'9O.
Zeer hogekorting!

Auto Pare
off. Merc. Benz-dealer

voor Tilburg e.o.
Telefoon 04166-1553

Chrysler VOYAGER SE 3.0 V6
Aut, bj. feb. 1989, orig. 80.000
km, kleur wit, w.w. glas, roof-
rack, 7-pers. uitv, ’33.950.
Met BOVAG-gar. 02269-1203.
Chrysler ES Turbo, m. '89,
zwart met velours int, magn.
velgen, 1e eig. etc, in nw.st,
’22.950. Telef. 02240-16912
„DE WAAL" Automobielen.
Chrysler Voyager 3.0iSE Au-
tom, 10-'BB, 7-pers, tr.haak,
’29.750. 02205-3645.
Autobedr. LEVERING.
CHRYSLER Voyager 3.0 LE
1989. Chrysler Voyager 3«0 SE
1988, alle opties, grijs op geel
kent, of taxfree. 05231 -1937.
VOYAGER 3.3 4w.d, bj. 7-91,
d.blauw metall, 12000 km.
Vr.pr. ’71.500. Telef. 02152-
-68898/53422.

COMPANY CARS
Chrysler Voyager 25SE ,6-'9l
Chrysler Voyager 3.0SE ,7-'9l
Chrysler Saratoga3.0V6 .1 '91
JeepWrangl. 4.oLaredo ...6-'9l
JeepCherokee 4.0 LTD ~1-'9l

STAR OCCASIONS '
Chrysler Voyager 25SE '88
Chrysler Voyager 3.OSE '90
Chrysler GTS 2.5 '89
Chrysler ES 2.5 Aut. Spirit ... '91
JeepWrangier 2.5Laredo , '90
JeepWrangier4.2 Softtop , '89
Jeep Nekaf, geheelgerest ,'62
Toy.Landcr. custom geelk. '87
Toy. Carina St.car Exiv uitv . '90
Alfa 75V63.0America '88
Volvo24oGL, LPG '89
Mazda 6261.8 GLX Sedan, '89
Mazda 626 2.0GLX Aut '89
Nissan 300ZXT-Barr '88

VAN DORST CHRYSLER
Speelhuislaan 156 A
BREDA, 076-715511

Chrysler VOYAGER 25, LPG-
onderb, juli '90, ’41.950.
Autobedr. Jan Hop BV, Telef.
01608-16150.
Chrysler VOYAGER SE 2.51 7-
pers. Schaftenaar, off. Hon-
da-dealer, Zuiderzeestr.weg
469, Wezep. 05207-61611.

Voyager
25i, oktober 1989, 29.000 km,
oordeaux metallic.

Chrysler * Jeep " Dodge

H.A.I. B.V.
Floralaan 2 Rijnsburg

01718-29224
Voyager'

3.0 V6Automaat, 1988, 65.000
<m, airco, cruise control. etc.

Chrysler * Jeep * Dodge
H.A.I. B.V.

Floralaan 2, Rijnsburg
01718-29224

Chrysler Turbo 11, zwart,
nieuwprijs ’63.000, nu maart
1989, ’32500. AUTOVROON
Audi/VW-dealer, Contactweg
47, Amsterdam-Sloterdijk,
020-6869611.
Chrysler GTS Turbo 11, alle op-
ties, 3 mnd. jong, nw. ’ 61.000,
nu ’44.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.

Car Plan B.V.
CHRYSLER-, DODGE- en JEEP-DEALERvoor Utrecht e.o.

Nü ook de nieuwe Chrysler Voyager model 1991 in de showroom
Leidseweg 120, Utrecht

(Oog in Al), 030-946606

Middelbeek Limmen
Officieel Chrysler/Jeep-dealer

GTS 25iLuxe, o.a. airco, 1989 ’26 950
GTS 25i Aut, blauw metall, 1989 ’ 27.950
GTS 22i TurboShelby, leer, airco, 180-pk,zwart, 1989 ... ’ 39.950
Le Baron Coupé22Turbo Aut, airco, dig. dash, 1989 ..f 39 950

Rijksweg 51-53, Limmen, 02205-1445

Chrysler Den Haag
CHRYSLER-, DODGE- en JEEP-DEALERvoor Den Haag e.o.

Zoetermeer, Delft en het Westland
Mercuriusweg 14, 070-349.18.00

-ysler

'LE BARON Cabrio4-cil. Turbo,
t. '89, ferrarirood, zwarte top,
led. bekl, duurste uitv,

’ 38.900. Telef. 079-422372
Meest compl. en duurste
Chrysler Voyager '87, l.blauw
metall, blauw leder inter, 7-
pers, autom, doorlock, alles
elek, stereo-inst, cruise contr,
stuurbekr, roofrack, siervelg,
get. glas enz, ’26.950. ACH
HOOFDDORP, 023-294072
VOYAGER 26 LE, '87, div. ex-
tra's, USA-uitv, ’28.750. Inr.
diesel mog. 04750-27177.
Zeer mooie Chrysler Voyager
SE 7-pers. uitv, orig. m. '88,
o.a. rood metall, airco, cruise-
control, velours int. etc. Nw.pr

’ 53.750, schadevrij en in prima
staat, ’26.950. Met gar. Inr./
fin. en ANWB mog. Automo-
bielbedrijf SMIT HAARLEM
B.V, Rijksstraatweg 174, Haar-
lem. Al 18 jaar een begrip.
023-380942
Voor alle onderdelen, nw. en
gebr, revisies, onderhoud, mo-
toren, APK enz. KAREL OTO
Katwijk. 01718-28021.
VOYAGER 3.CÜ SE, nov. '89,
34.000 km, div. opties, 1e eig,

’ 42500 mcl. Btw en BOVAG-
gar. 02993-68281,Volendam.

Chrysler ES
251,1991,4000km, rood
Chrysler * Jeep * Dodge

H.A.I. B.V.
Floralaan 2 Rijnsburg

01718-29224

Let op!
CHRYSLER GS TURBO II

ROOD, FULL OPTIONS (airco
cruise control), 1989,’ 37.950
SPECIALE lEASE-TARIEVEN

Alfa Zeijinga
DAALMEERSTRAAT 20,

HOOFDDORP
02503-20707
02503-32424

Chrysler 25i SARATOGA, mcl.
LPG, 5-drs, airco, 6-'9O, pr.

’ 22.500. 02907-6746.

Saratoga
25i Automaat en 25i 5-bak,
alle kleuren uit voorraad lever-
baar, zeer interessante prijzen.

Chrysler' Jeep " Dodge
H.A.I. B.V.

Floralaan 2 Rijnsburg
01718-29224

Aparte Chrysler 25i GTS Auto-
maat, met LPG-install, alle op-
ties, '89, o.a. ferrarirood, licht-
met. velgen etc. ’17.950. Met
gar. Inr./fin. en ANWB mog.
Automobielbedr. SMIT HAAR-
LEM B.V, Rijksstraatweg 174,
Haarlem. Al 18 jaar een begrip.
023-380942
Chrysler GRAND VOYAGER
(verlengd), bj. '88, mr. mog.
077-738738 of 515005.
Chrysler VOYAGER 3.0iV6SE,
roofrack, l.m. velgen, LPG, bj.
okt. '90, km.st. 53.400, pr.

’ 46.500. Autocenter Huub
Jaspers, Roosendaal, telef.
01650-56236. Chrysler, Dodge
en Jeep-dealer.
LE BARON Convertible 2.2
GTC Turbo Interc, airco, s-
speed, aug. '89, km.st. 49.500,
pr. ’48.500. Autocenter Huub
Jaspers, Roosendaal, telef.
01650-56236. Chrysler, Dodge
en Jeep-dealer.
Le Baron CABRIOLET '90, air-
co, leder, alu velgen etc. Nü
’51.900. Hessing De Bilt,
030-202811.
Chrysler Voyager 3.0 Inj. Auto-
maat, 49.000 km, LPG-onderb,
roofrack, zilver metall, cruise
control, 7-pers, lockslot,
stuurbekr, alarm, aug. '90,
’49.950. RESIDENCE, 02520-
-22865/23773. Inr./dir. huur-
koop, 24 mnd. voll. gar. + BO-
VAGkeuring mog.
Chrysler VOYAGER 3.0 LE,
LPG, 1989. Autobedrijf A.
Hartman, 05207-62073.
VOYAGER 3.0 SE Aut, bj.
1989, 7-p, blauw met, dakrail,
airco, 55.000 km, perf. st. Inr.
mog. 08880-54129/54311.
VOYAGER 2.5, m. '87, kent.
'91, in nw.st, 5-pers, Pullman,

’ 19.950. Inr. mog. Autobedrijf
van Laar, telef. 02298-1411.

Chrysler Haarlem JsS
OFF. DEALER

"CHRYSLER * JEEP " DODGE "
Specialist in alle leasevormen re

O.a. operationele lease
financiële lease
business lease f,
used car lease

bedrijfswagenlease k
WAGENPARKBEHEER ut

Private lease (geen bijtelling) d
Saratoga2sim/t vanaf48et Al
Voyager 25i m/t vanaf52df18
Bovengenoemde tarieven zijn INCL. BTW, afschrijving n
verzekering, wegenbelasting, onderhoud en brandstof. ' "Voor uw meest geschikte leasevorm

Bel lease infolijn
* 023-264000* f

P. KRUGERKADEIO „
Chrysler Amstelveen \

Bel lease infolijn ,
* 02975-69276 * «

WIEGERBRUINLAAN73 Q
Uithoorn_ At

Motormeyer B.V.
Uw officieeldealer Chrysler/Jeep en Dodge lOvertoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876

Saratoga 2.5i’ 45.740
Automaat,tijdelijk/500!I I

Compleet met stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, w*
leuningvoor, elektr. bedienbare ramen en buitenspiegels

(verwarmd), getint glas en veel meer!! 1»
Financial leaseprijs (inclusief automaat!!) fit
Operational leaseprijs (inclusief automaat!!) ....' ’ "Vraag devoordelige leaseprijzen voor particulieren

Uit ruil verkregen:
SARATOGA 25i, 1990, zwart, 23.000km

De enige Chrysler-dealer
voor Amsterdam e.o. -tCitroen: M

Citroen BK 1.9 DIESEL, grijs
kent., bj. '84, techn. 100%,
vr.pr. ’ 3795. 075-351256.
BK 16RS, '85, el. ramen, door-
lock, ROOD, APK, abs. roest/
schadevrij, ’ 3950. 023-359696.
CX 20RE, bj. '83, wit met stoff.
inter., cv., elektr. ramen, dubb.
spiegels etc. onberisp. staat.
’4950. Telef. 02240-16912
„DEWAAL" Automobielen.
Zeer GOEDE BK 14 E, bj. '86,
LPG, APK, kl. grijs, 5-bak,
km.st. 130.000, prijs ’ 5950. Te-
lef. 033-631567.
Van part. CX 25 PRESTIGE, bj.
12-'B3, APK 9-92 vr.pr.

’ 2350. Inl. 02510-44610.
CITROEN AX TRE, mod. 1989,
jubileum-uitv., zwart, spec de-
sign inter., als nw, 50.000km,

’ 10.950. Inr. bespreekbaar. Te-
lef. 02208-94120.
Citroën-OCCASIONS, keuze
uit ± 40 st. Garage De Kogge,
lidBOVAG, 02291-1447.
CX PRESTIGE, orig. '89, licht-
blauw metall., grijs velours,
74.000 km, 1e eig, autom, alle
opties, in perf. staat, alleen se-
rieuze gegadigden svp.
Alexander Strik Automobielen,
Nijverdal, 05486-10427, b.g.g.
05496-74608.
BK 19 TR DIESEL, bj. 6-'B4,
i.z.g.st, luxe uitv. ’ 6500. Telef.
02903-1917 of 075-355968.
CITROEN BK 19 D, bj. '87,
130.000km, alle keuringen toe-
gest. ’ 10.500. 04160-39438.
2CV 6 CLUB, m. '87, 38.000
km, 2e auto, sneeuwwit,

’ 5000.Telef. 070-3851083.
CX 2500 D LIMOUSINE, bj. '83,
APK, prima staat, alle extra's.
Telef. 04920-16457.

KM Ambiance
V6Automaat, leer, airco, cd

39.000km, okt. '90

’ 30.000onder nieuwprijs
Nissan-dealer

JURGENAUTOCENTRUM
Langheckweg 32-40, Kerkrade

telef. 045-452570
CX 22 TRS, 1988, schuifd,
’17.500. BK Turbo Break Die-
sel, aug. 1989, Gti int, ’ 24.900
BK RD Break, 1989, ’18.500.
BK RD Break, 1988, ’l6 500
BK 19 TRD, 1989, schuifd,
’18.500. BK 19 TRD, 1988,
’14.900. BK 19 TRD, 1987,
’11.500. BK 19 D, nov. 1986,

’ 6950. BK 19 TRS Aut. Break,
1989, ’24.900. BK 19 TRS,
LPG-onderb, 1989, ’19.900.
BK 19 GTi, 1988, ’17.500. BK
16 TRi, 1988, ’14.500. BK 16
Tri, LPG, 1988, ’14.500. BK 16
RE, 1988, LPG, ’ 12.750. BK 16
RE, 1989, stuurbekr, ’16.500.
BXI4TE, 1990,’17.500. BK 14
RE, 1989, ’13.900. BK 14 RE,
1989, LPG, ’ 13.900. BK 14RE,
1988, ’12.500. BK 14, 1985,

’ 5950. BK 14RE, 1985, ’ 6950.
C 15 Bestel D, 1989, ’9950.
Visa Garage, Houtmankade 37,
Adam, 020-6278410.
Door de bank teruggenomen:
Citroen BK 1.9 TRD Diesel
TURBO '90, 5-drs, 5-bak,
elektr. ramen, schuifd, get.
glas, sportvlg, stuurb, blauw
metall, als nw, ’19.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.

1Citroen BK 16 TRi Break,J
mod. '90, rood metallic, vel
sport inter, s*bak, roofr'
l.m. velgen, stuurbekr, el*
ramen, etc, etc, gehee'
nw.st. (onderh.papieren '' ’22.950. KONINGS*
02507-15824. Zandvoort..Citroen BK TRD Diesel, m-. spierwit, zonw. glas, hoofd
5-bak, 4 el. ramen, doorl'

] achterwisser etc, ’l2.-
Gar./inr./ANWB-keuring r*
KARST Autobedrijven, H»
tem/Beverwijk, 02510-10*
12264. I
Citroen BK 14, BLAUW f»
'83, APK juni '91, trekh, dU■ sp, i.g.st, ’ 3450. 035-41481
T.k. BK 14 E, LPG, 10-'B6
vendelblauw, APK 10_
I.Z.G.ST. ’ 6850. 03498-207°
BK 14RE, '87, 5-bak, kl. zW

| achterspoiler, LPG etc, ’ 8
020-6530802 Hoofd<_
„CABALT AUTOMOBIELE],
Citroen KM 20i Confort
antraciet met velours inte'

i hoofdst, stuurbekr, 5-'
sch./k.dak, elektr. ramen, 'en alarm etc. Perf. stj
ANWB-gekeurd, ’36.-
-020-6530802, Hoofd*
„CABALT AUTOMOBIELE?
BK 1.9 TRD Diesel, model
wit, 5-bak, getint glas, dj
lock, elektr. ramen, f6i023-363329. .
Citroen GSA, '82 radio/ca
uitl. def, verder PRIMA «'jAPK 2-92’ 950. 035-2345*
Citroen C 15 Hy-Car, rolst1
vervoer, 1987, rood, 78.000
’17.000. Toyota-de
SMULDERS Automobi'
Eindhoven, 040-413595.
Citroen BK 19RD Break Dté
5-drs, Station, '87, blauw'
tall, stof. Inter, 5'
hoofdst, zonw. glas, rooft'
siervelg. enz, ’ 10.950. A.'
HOOFDDORP, 023-294072,
Superzuinige Citroen BK t
Diesel, m '89, duurste en m<
compl. uitvoer, rookzilver i.tall, grijs gemêl. velours in', hoofdst, getint glas, 5-1
st.bekr, elee ramen, ce
vergrendel, smettel. st. aanrijdingvrij ’13.950. C
CENTRE HAARLEM BV, C,329750. Zondag telef. info, 11 -3 uur.

■ Citroen BK 19 DIESEL, 5-■ grijs kenteken, ’ 11.1
■ 04906-1387.

'VISA 11 Super E, '81, me: risch perf, nwe. banden, ';extra's, APK mei '92 P*
!Telef. 02521-10403.
;T.k. 2CV/6 CLUB, '86, k
grijs, trekh, APK 9-92 I

(’5OOO. Telef. 077-733153.
Door de bank teruggenon;CITROEN BK 1.4 RE '90, L
5-drs., 5-bak, get. glas, bU

' metall, als nw, ’ 13.750
boekjes. 2 jaar gar. Inr.,,mog. 02158-23246/26778. .'CITROEN CX 25 TRD Turb:blauw metall, bj. '89, in nw

I’ 20.750. Telef. 03444-2387., Citroen BK 1.9 TRS. m..metallic kleur, alle EXTR/
i i.z.g.st. ’ 8950. 05766-3045.
1Citroen CX GTi TURBO, bj

" l.blauw metall, nw. m

’ 7950. Telef. 080-220991.
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„FC Utrecht was
mijn laatste
kans en die

heb ikgepakt”

telesport

Wittedu ifgeeft
Fafié vleugels

i In een tijdspanne van 385 dagen wer-
keloos toezien van achtereen schilders-
ezel in Nieuw-Beijerland tot een plaats
|°P de bank als trainer-coach in Estadio

'SantiagoBernabeu in Madrid.
We geloven niet in wonderen, we

rekenen erop.'
Hft wandtegeltje in het Utrechtse

toinersdomein is van Cees Loffeld. Al-
fet Fafié van 4 maart 1941 te Rotter-
dam realiseerde wat zijn voorganger
'beoogde. Daarom ligt de Domstad aan
de voeten vankoning Ab.

Zo lang het duurt. Als geen ander
Ab Fafié het huidige succes met

FC Utrecht te relativeren. Bij Feyen-
oordkwam hij uithet niets om driejaar
Mer gedwongenop te stappen; bijAEK
Athenepakte hijzelf zijn biezen; bijAA
Gont escaleerde zijn regime en na an-
derhalf jaar werkloosheid besefte hij
datniemand het eeuwige leven heeft in
de voetballerij.

Blijf jezelf en grijp die paar voorbij
liegende witte duivenin jeleven.'

Abs levenskreet op het tegeltje aan demuur.
PIEUW-BEIJERLAND,

I
zaterdag

N de polders van
de Hoekse
Waard is het wa-
ter-koud. De We-

tcampagne is in volle
\f*nB, dus hebben de„ j>°ereneen chronisch te-
|*°rt aan slaap. In de
Paar neergekwakte dor-

uf-? heerst een ijzige
stl|te. Zij vervullen voor

I J^ge dagen de rol, die
Normaal gesproken is

! 7e_egelegd voor de pol-prs. Nieuw-Beijerland
! £°Pt in de pas mee. Ab;La"f> gewend aan de
**ectiekvan het trainers-
Jak, vindt hier, in gezel-
'c«ap van zijn familie,lust.

. &Ust, die broodnodig, om telkens opnieuw
Je accu op te laden. Ze-
y* nu FC Utrecht om,e drie dagen met een

van jewel-
Je wordt geconfron-

erd. Ga maar na: inT^tti zeventien dagen
fgen Real Madrid
g^eemaal), Ajax,
yeyenoord, Vitesse en, °lendam. Maarklagen
■

o,*it in het woorden-
w°ek van de persoon Ab

a*Jé niet (meer) voor.
ni<* ee ' ik klaag niet, zeker
ttiaL. als het met voetbal tejj^en heeft. Ik ben gezond,
WerL- familie ook en ik heb
be^v. dat * een hobby
d schOUw Dat besef is inmid-

« goed tot mij doorgedron-«n. Meer dan een jaarzat ik
öioir. werkl°ze en miJn

stierf in die periode..e verkeerden in een rotte
met het hele gezin. Ik

d»t °le er vooraf van bewust
werkloosheid mij als trai-

i kon overkomen. Tochjomt hetkeihard aan. Je staat7> Machteloos. In dietijd heb
* verschrikkelijk veel steunse«ad van mijn gezin."

Verband
Pafi!_fjhet Seluk de familie
Ww( rie zonen e» een doch-**) toch nog toelacht, bren-*"} ze in Nieuw-Beijerland
«actrukkelijk in verband met*e geboorte van kleindochterfaomi. „Het is een He-
dlefUWse naam en staat voor
£e liefhebbende. Even na de«omst van die kleine meid

voltrok zich de ommekeer. Zeheeft ons gelukgebracht. Een
witteduif", weet opa.

„Toch, als jehaar ziet, besef
je dat er meer is dan voetbal.
De voetballerij is net een cir-
cus, waarin veel zaken be-
langrijker worden gemaakt
dan ze in werkelijkheid zijn.
Alles is gefixeerd op de bal en
het resultaat. Daar lijd je wel
eens onder. Het gezin ook,
want pa en zijn beroep slok-
ken alleaandacht op. En dat is
nietaltijdterecht. Zo af en toe
word jegelukkig met de neus
op de feiten gedrukt. Laatst
nog, toen ik met FC Utrecht
in trainingskamp zat voor het
duel tegen Real Madrid. In
een vrij kwartiertje zag ik
ToonHermans snotteren over
zijn Grietje. Aandoenlijk en
als je niet uitkijkt, ga je mee
zitten grienen. Ik stond direct
weer met beide benen op de
grond. Maak ik me jezus druk
over Real Madrid; je moetblij
zijn dat alles gezond is bij je
thuis. Zoiets werkt heel ver-
helderend."

Indrukwekkend
Voor wie Ab Fafié daarom

zijn petje afneemt, is Rinus
Israël, net als hij ruim een
jaar werkeloos geweest. „Hij

„Ik was me
bewust dat

werkloosheid
mijkon

overkomen"
verliet huis en haard om in
Roemenië aan de slag te gaan
als trainer. Je zag hoeveel
pijn het hem deed om zijn
kleindochter achter te laten.
Ook heel aandoenlijk, in-
drukwekkend zelfs, vertelde
hij op televisie over zijn rela-
tie met haar. Het zegt veel

VA NDA AG: ArdSchenkopherhaling;
Kessleraan beterende hand; Jaspersonderuit

over de persoon Israël dat hij
die onzekere toekomst aan-
durft. Hieruit blijkt eens te-
meer dat hij dolgraag wilde
werken, anders doe je het
niet. Rinus heeft een sterke
familieband, genoeg ver-
diend om even stil te zitten en
toch blijkt de drang om te
werken groter."

Ab Fafié laat zich nietweer-
loos meeslepen over hoge top-pen en door diepe spelonken,
een houding die het vak vanvoetbaltrainer normaal ge-sproken met zich meebrengt.„Van nature heb ik dat. Hoog-springers kunnen diep vallen.En dan is het bijna niet tedoen om een groep spelers
mentaal weer op de rails tekrijgen. Ik spring nooit hoger
dan mijn polsstok lang is. We
moeten wel realistisch blij-
ven. Daarom geniet ik altijd
kortstondig van succes. Het is
wel aardig om na de winst op
Ajax enkele dagen feest te
vieren, maar het roept de
boze geesten op. Drie dagen
later staat de volgende tegen-
stander al weer voor je neus.
Jekunt beter normaalblijven
doen. Uithuilen duurt dan
ook maar een halve ochtend.
Na het verlies tegen Real
Madrid moest ik donderdag
toch fris de auto instappen om
de groep uit de put te trek-
ken."

Dat was geen eenvoudig
klusje voor Fafié die af en toe
nog terugdenkt aan de witte
duif die een uur lang zijn
vleugels uitsloeg boven
Nieuw Galgenwaard. Dat het
individuele fouten waren die
aan de wieg stonden van het
verhes doet hem nog steeds
pijn. „Hij vloog voorbij hè.
Toch heeft het geen zin daar-
over door te blijven zeuren.
Je geeft de spelers aan dat ze
een uur lang Madrid hun wil
hebben opgelegd. Zijdelings
heb je het over de persoonlij-
ke fouten. Het positieve krijgt
voorrang."

Geloofwaardigheid
Wilde kreten blijven bij

Fafié achterwege. „De bui-

tenwereld zal mijn gedrag
heus weleens als grijs uitleg-
gen. Dat neem ik op de koop
toe. Belangrijk is dat je je
geloofwaardigheid niet ver-
liestbij de groep. Dus moet je
geen onzin verkopen. Mijn
spelers vinden het fijn, zon
stabiel iemand die zich niet
laat leiden door emoties. Het
is een slecht verkooppraatje.
Jammer dan. Ik blijf liever
mezelf zonder toneelspel en

„Ikblijf
mezelf
zonder

toneelspel
en zonder
bontjas"

zonder bontjas. Ook durf ik
de bittere pil te slikken. Het
kan niet dat je de winst naar
je toehaalt en verlies van je
afpraat. Piet Keizer zei ooit:
Als ik de trainer (Michels) hoor
praten is het net of ik niet bij
de wedstrijdbespreking ben
geweest."

„Je moet de complete spe-
lersgroep altijd recht in de
ogen kunnen kijken. Ik vraag
me af hoe Bobby Robson bijPSV het gedrag van Romario
verdedigt tegenover de spe-
lersgroep. Lijkt me een onmo-
gelijke klus. Het trieste voor
Robson is dat hij niet verant-woordelijk is voor de histo-risch gegroeide verhoudin-
gen.Romario piest zoveel bui-
ten de pot dat je er als techni-
sche staf en spelersgroep
krankjorum van wordt. Maar
in de top houden ze hem de
hand boven het hoofd. Daar
wordt een simpele afweging
gemaakt en dan gaan ze aan de
goede kant zitten. Het levert
een berg negatieve publiciteit
op, maar iedereen wil juist
hem zien.Dus: stel hem maar
op, trainer. De grenzen zijn

verlegd. Als trainer heb jehet
te slikken. Of je moet opstap-
pen. Ik zou er verschrikkelijk
veel moeite mee hebben, ze-
ker naar de andere spelers
toe. Je geloofwaardigheid
komt zwaar in het geding. Die
van PSV is natuurlijk al een
tijdje in hetgeding door al die
rare fratsen."

Fafié prijst zich gelukkig
dat het zijn probleem niet is,
hoewel hij benadrukt er niet
voor weg te zijn gelopen.
„Toch is de hele zaak onder-
schat. Eens te meer blijkt dat
je met een zak van zes mil-
joen gulden de cultuurver-
schillenniet kan wegkopen."

Uitdaging
„Er ligt wel een uitdaging.

Ook voor mij. Ik zie FC
Utrecht niet als mijn plafond.
Waarom zou ik niet kunnen
werken bij een topclub? Mijn
leeftijd (50) stelt niets voor.
Happel, Michels en Goethals
staan ook nog altijd op het
veld. Ik wil niet achter een
bureau. Zo zit ik niet in el-
kaar. Als trainer-coach blijf je
welkwetsbaar. ledere drie da-
gen steek je jekop in de strop.
Zeker met de toenemende
verzakelijking uitgevoerd
door een moordende achter-
ban. Het is al heel wat colle-
ga's dit seizoen noodlottig ge-
worden.Dat risico moeten we
maar nemen. Overigens ben
ik ervan overtuigd, na al die
jarenalstrainer, desuccesfor-

mule gevondente hebben om
teams te begeleiden en hoger-
op te brengen. Bij FC Utrecht
en ook in België bij AA Gent
heb ik dat bewezen. Gent
stond met al zijn vedetten
stijf onderaan en die loodste
ik in één keer naar de subtop.
Toen dachten deherenvedet-
ten het welzonder die Neder-
lander met zijn dikke nek af
te kunnen. Hebben ze mij er
op een minderwaardige ma-
nier uitgewerkt. Zeventien
punten uit tien duels; dankan
je bij elke willekeurige club
in Europa voor twee jaarbij-
tekenen. Aan Gent heb ik

oord. Indertijd namen ze
slechts genoegen met een
kampioenschap in de Kuip.
Maar wat wil je nu klaar
maken als je de beste speler,
Ruud Gullit, verkoopt aan de
grote concurrent. Op zon mo-
ment is hetover en sluiten."

„Bij verlies
vliegt de

eerstekei
doormijn
voorruit"

Onvoorbereid
„Tegen die Grieken heb ik

te snel ja gezegd. Onvoorbe-
reid, alseen pasgeborenkind,
kwam ik bij AEK Athene.
lemand die trainingen wilde
geven. Als diplomaat had ik
het daar verder geschopt met
die schatrijke, eigenzinnige
president. Omdat het mijn
stijl niet is, leverde ik mijn
contract in. Het was mijn eer
te na door de president weg-
gestuurd te worden. Ook al
kwam ik er financieel be-
kaaid vanaf."

De waardering voor de vak-
man Ab Fafié bleef nog lang
uit. Pas sinds zijn huzaren-
stukje in Utrecht — het beha-
len van Europees voetbal —ontvangt hij waardering. „Ik
word eindelijk serieus geno-
men in alle geledingen bin-
nen de voetballerij. Mijn me-
ning doet er toe. Dat geeft een
heerlijk bevredigend gevoel.
Eerlijk is eerlijk. Tegelijker-
tijd besef ik dondersgoed dat
de eerste kei door mijn voor-
ruit vliegt als we drie keer op
rij verhezen. Laten we dat de
eerste tien jaar even zien uit
te stellen."

enorme frustraties overge-
houden."

„Feyenoord gaf slechts een
onbevredigend gevoel, geen
rancune. Eenmaal eindigden
we tweede en tweemaal der-
de. Achteraf werd bevestigd
dat het geen slechte klasse-
ringen waren voor Feyen-

Voetbal
door
Valentijn Driessen

" Huisvader Ab
Fafié met zijn
kleindochter Nao-
mi op schoot. De
kleine meid diezo-
veel geluk bracht.
Op deachtergrond
de Delftse Haven
in Rotterdam ge-
schilderd door Fa-
fié zelf. „Eén van
mijn talrijke schil-
derijen. Echter
vanaf het moment
dat ik bij FC
Utrecht tekende,
heb ik geen pen-
seel meer aange-
raakt."

FOTO'S:
Mattyvan

Wijnbergen

"Meteen
strengeblik

ziet Koning Ab
toe op dever-

richtingen van
zijn onderda-

nen instadion
Nieuw Gal-

genwaard.De
komst van de
trainer/coach
naar deDom-

stad liepparal-
lelmetde

sportieverevi-
val van FC
Utrecht.

De impact
van het

prijskaartje
MILAAN, zaterdag

De afgelopen week hebik in
Bari weerkunnen zien, hoe
groot de impact van het prijs-
kaartje is. t>e Engelsman Da-
vid Platt werdvoor dit sei-
zoen voor ruim 20 müjoen
gulden doorBari van Aston
Vülaovergenomen, met als
gevolg dat van zon speler
wonderen worden verwacht.
Draait het elftal, dan is er
weinig aan de hand en wordt
zon speler meer dan wiedan
ook op handengedragen,
maar pas op voor het moment
dat het even tegenzit. Zoals
afgelopen zondag, toenBari
met 0-1 van AC Müan verloor.

Een wedstrijdwaarinik
David Platt demeest opval-
lende speler van Bari vond,
toch werdhij voortdurend
door hetpubliek uitgefloten.
Dat was heel onterecht omdat
Platt eigenlijk deenige was
diesteeds initiatievendurfde

te nemen. Dat er ook veel
acties misluktenwas meer
aan zijn medespelers danaan
hem te wijten. ledere keer als
Platt een actie richting doel
inzette, bood niet één speler
zich aan om deactie via een
één/twee door tezetten. Dus
werdPlatt vaak gedwongen
om terug te draaien en debal
risicoloos breed of terug te
leggen, waarna hij als belo-
ningeen fluitconcert incas-
seerde.

Vervelendvoor David
Platt, maaruitstekendvoor
AC Müan was dus de0-1 zege
die we in Zuid-Italïèwisten te
boeken. In deItaliaansepers
zijn inmiddelsdespeculaties
op gang gekomen, dathet
kampioenschap dit seizoen
tussen Juventusen AC Müan
betwistzal worden, maar
daar is het natuurlijk nog veel
te vroeg voor. Juistomdat in
de tweedefase van het seizoen
zoveel anderefactoren een rol
gaan spelen. Op dit moment
moet jeeigenlijk zonderal
teveel drukalleen maarzor-
gen dat jezoveel mogelijk
punten pakt.Laat jeeen keer
wat liggen, dan iser niet
direct een man overboord,
want het seizoenis nog lang.

Dat wordt anders in het
tweede gedeelte, waarin het
rekenwerk begint en despan-
ning met de week toeneemt.
Ik heb me weleens afge-
vraagd, in hoeverre er sprake
is van een verval in amuse-
mentswaarde, naarmate het
seizoen in een beslissende fase
terecht komt. Ik denk toch,
dathet van deploeg afhangt
en vooral ook van detrainer.
Bij AC Müan blijven we bij-
voorbeeld onderalleomstan-
digheden ons eigen spel spe-
len.Een instelling die valt of
staat met dekwaliteit en het
geloofin eigen kunnen.

Toch is het derealiteit, dat
steedsvroeger in het seizoen
het resultaatvoetbal deover-
handkrijgt. Ook voor de spe-
lers is datvaak niet leuk,
maar de belangen die momen-
teel met het topvoetbal ge-
moeid zijn, eisenin dat op-
zicht hun tol. Sponsors en
bestuursleden zetten trainers
onder druken wie daar ge-
voelig voor is, zaldat ook in
zijn tactiek voor dewedstrijd
verwerken. Ik kom er daarom
steedsmeer achter, dat een
onafhankelijk status een
must is voor een toptrainer.
Omdat zo iemand zonder
complexen blijft werken.

Ik heb namelijk niet de in-
druk, dattrainers alsFranz
Beckenbauer, JohanCruyff,
Uli Stiélike, Michel Platini en
Morten Olsen zich door wat
voor een bestuur dan ook de
wet laten voorschrijven. De
ploegen die doorhen worden
getraind spelen precies zoals
zij altijdover het voetbal heb-
ben gedacht. Voeg daarbij de
dosis praktijkervaring waar
bijna niemand in devoetbal-
sport tegenop kan en een be-
langrijk deelvan het succes is
verklaard. Samen met hun
financieel onafhankelijke sta-
tus vormt dateen pantser
waar geen geldschieter of be-
stuurslid doorheenkomt. En
is succes blijkbaar verzekerd.

Exclusief

Ruud
Gullit\

zaterdag
2 november 1991
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1 World Cup Darts Zandvoort
op TV

Eurosport
„ Zondag 3 nov. 10.30-11.30K Woensdag 6 nov. 20.00-21.00



36 zaterdag 2 november 1991

DE AUTOMERKEN■rH * *t*aw ■ ~_r» "■__"■»■»■_»" «I

SPEURDER
Citroen

T.k. CITROEN BK 1.9 TRD, s-
deurs diesel, bj. 1989, elektr. ra-
men, elektr schuifd. en cv.
’17.900. G. Cornelissen Mill,
telef 08859-51072
Van 1e eigenaar ingeruild,
uniek mooie Citroen BK 14 E,
LPG, m. '89, ROOD van kleur,
bruin stoffen interieur, radio/
cass. etc, etc, ’ 9950. Gar./in-
ruil mog. Telef. 02508-3660.
BK 1.9 RD BREAK, bj. 1988,
wit, trekhaak, i.z.g.st. Inr. mog.
Telef. 08880-54129/54311.
Citroen BK 19 DIESEL Station-
car, 3-'B9, motor defect,

’ 14.950 04906-1387.
BK 1.6 TRi, 6-'BR 146.000 km,
LPG, elektr. ramen, 5-bak, wit,
’11.950. WITTEBRUG, telef.
070-3994011
BK 14, LPG, wit, bj. 1985, in
zéér GOEDE staat, ’5400.
G.A.C. 035-235430
Citroen Axel '86, signaalrood,

’ 3750. Inl. Autobedrijf SCHIP-
HOL, telef. 020-6041885.
BK 1.4, grijs kent., '87, i.nw.st.,
1e eig., 52000 km, sch.vrij, wit,
APK 02159-11945.
Citroen AX BIJOU, zwart,
1989 04927-62288.
Mooie Citroen BK 1.4RE, orig.
m. '90, o.a. ferrarirood, w.w.
glas. 5 versnell., stoff. dessin
int. etc. ’13.950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. Auto-
mobielbedr. SMIT HAARLEM
8.V., Rijksstraatweg 174, Haar-
lem. Al 18 jaar een begrip.
023-380942
CX PALLAS, '83, LPG, APK,
trekh., el. schuifd., centr.
d.vergr., ’2OOO. 03481-1611.
VISA 11 RE, 1e eig., antraciet
metall, bj. 7-'B6, 55.000 km,
APK 9-92 ’ 4750. 023-244259
KM AMBIANCE V6, bj. '90,
nw.st., div. extra's, airco,
50.000 km, nw.pr. ’ 92000 nu

’ 47.500. Telef. 01846-15025.
CX 25 Prestige Limousine aut.,
2-'BB, ’14.800. CX 20 RE,
8-'BB, ’ 12900. BXl9TRSau-
tom., 5-'B9, LPG, ’16.400. BK
19 TRD, 5-'B7, ’ 9800. BK 19D,
4-'B9, ’ 13.400. BK 19D, 7-'BB,
’10.900. BK 14 RE, 8-'B7,
’B9OO. BXI4E, 11-88, ’9BOO
Inr./fin. 035-64444/61842
CX TRD Diesel Turbo 11, bj.
9-'B7, APK-gek, kl. antraciet,
i.g.st., alle extra's, ’ 12900. Inr.
mog. 02940-30488.

CX2.ORE
bj. '89, wit, 48.000 km, perf. st.
Citroen-dealer POIESZ, Sneek

05150-17150
Citroen BK 1600, kleur ROOD,
bj '89, km.st. 28.000 Prijs

’ 16.250. 03494-61371.
Mijn LELIJK EENDJE is te
koop. Bj. 1982 APK, prijs

’ 950. Telefoon 035-859069.
CITROEN 2CV 6, bj. 6-'B4,
/ 950. Inl. 033-754294/726294.
Door de bank teruggenomen:
Citroen BK 1.9 R DIESEL '88,
5-drs., 5-bak, get. glas, blauw
metall., als nw., ’8750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
NIEUW, ZX 16. Aura, 10-'9l, ±

’ 1500schade, nw.pr. ’ 32000,
vr.pr. ’ 24.000. Inl. 01843-2042
CX 25 PRESTIGE Aut., apr. '89,
directie-auto, nw.pr. ’ 140000,
blauw met., airco, ABS, leer,
kogelvrij glas, met extra's,

’ 32950 Telef 03407-3633.
Citroen BK 16 TRS, 11-'B3,
APK-gekeurd, duurste uitv.,

’ 2750. 023-355668.
AX 11 TE, m. '90. felrood,
17.500 km, injectiemotor,

’ 10000. 070-3838966.
Citroen AX DIESEL, bj. 1989,
kleur wit, 100.000km, ’ 11.250.
Telef. 05120-16400/32715.
Citr. CX 2500 GTi Turbo 11, air-
co ABS, stereo-inst., boord-
comp, kl zwart, zeer
exclusieve auto, ANWB-keur.
aanw., bj. '87, 79.000 km, vr.pr.
’22900 BOVAG-Garage
EBBERS, 08366-1412
Weg. omst.: Citroen BK 19 D,
'88, AIPK JAN. '92 100.000km,
vr.pr. ’ 18.000. Inl. 079-523604.
Citroen BK Diesel 1986, wit, s-
bak, stof inter., roest/schade-
vrij, perf. st., ’8950. Autobe-
drijf KONIJNENBERG, 023-
-360133b.g.g. 06-52802926.
Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Citroen BK TR Turbo
Diesel, m. '89, kl. wit, groen ge-
tint glas, elek. ramen, alum.
velgen, schuif/kanteldak, 5
versn., luxe GT interieur. Auto
verkeert in nieuwstaat. Prijs

’ 17.950. Inruil/financ/garan-
tie. AUTO VLIETSTROOM,
070-3877768.
Citroen AX 11 RE, kl. ROOD,
LPG, bj juni '87, ’ 8350. Telef.
040-835163.
CX 22 TRS, 1986, 139.000 km,
zwart, i.z.g.st., prijs ’ 14.500.
Toyota-dealer OOSTENDORP
Helmond BV., 04920-50855.
Door de bank teruggenomen:
CITROEN BK 1.9 GTi '89, s-
drs, 5-bak, elektr. ramen,
stuurbekr, get. glas, rood me-
tall., als nw., ’17.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Citroen CX TURBO 2 TRD, bj.
1988, blauw metall., schuifdak,
ABS, v.v. alle extra's, vr.pr.
’18.250. Telef. 05223-1487,
b.g.g. 06-52918587.
AX 1.1 Injectie, 5-1991!! Rood,
’5OOO KORTING!! Geen scha-
deü 08385-20651.
Citroen BK 1.9 TRD Diesel, m.
'89, smetteloos wit, luxe gemê-
leerd dessin int., 5-bak, centr.
slot, elektr. ramen etc, aanrij-
dingsvrij. ’ 14.950. Autobedrijf
EEKHOF, 02907-2785/6628.
BK 1.9 TR DIESEL '85, s-
speed. get./el. ramen, trekh.,
sch.dak, central lock, plaatje!

’ 5450. 02286-3320.
Weg. omst. GSA Super 11-'84,
APK 6-92 geen roest, moet
weg, vr.pr. ’ 1900 035-231663.
Citroen CX TURBO Diesel, m.
'87, zwart. Uniek mooie auto

’ 14 950.01718-71531.
Citroen 2CV 6 CLUB, nov. '86,
mooi, goed, zuinig, weinig
km's, ’4950. 03418-51425.
T.k. aangeboden Citroen
AXEL '85, prijs ’ 2950. Telef
02990-20825. <
Citroen CX 2500 BREAK Die- ;
sel, 2-'B4, APK 6-92 5-versn.,
el. ramen, f 4950 023-356278.

Automobielbedrijf J. OLDEN-
HAGE biedt aan: ± 100z.g.a.n.
auto's, off. Citroen service-
agent, lid BOVAG, 3 tot 12
mnd. gar. Lease/fin./inr. mog.
De nieuwe ZX bij ons in de sho-
wroom. 2 CV 6 Special, 4-'B5,
26.000 km, als nieuw. Door in-
ruil verkregen Peugeot 505 GR
Familiale, 6-'B7, blauw met.,
airco, stuurbekr., 1e eig., als
nieuw. BK Cannes, 5-'9l, kl.
wit, 400km. BK Cannes, 7-'9O,
kl. wit, 20.000 km, AX 14TGD
Diesel, 5-drs., kl. zwart, 3-'9l,
10.000 km. AX 14 GT Inj., 11-
-'B9, 10.000 km. KM 24 V, 2-'9l,
kl. d.groen metall., lederen
bekl., Clarion radio, airco, 1e
eig., 24.000 km. KM V6Am-
biance Autom., airco, led. bekl.»
Clarion radio, speedcontrol, kl.
zwart. 28.000 km. KM V6Am-
biance, 2-'9l, d.grijs metall., ra-
dio/cass. Clarion, 16.000 km.
KM V6Ambiance, 6-'9O, d.grijs
metall., 23.000 km, als nw. KM
2 Itr. Ambiance Inj., 11 '90, kl.
cristal, afst.alarm, l.m.velgen,
radio/cass., 23.000 km. KM V 6
Ambiance, 12-'B9, kl. gris cris-
tal, 23.000 km, als nw. KM 20
Comfort, 8-'9O, afst.alarm, zil-
ver metall., 46.000 km. KM 20
Inj., kl. gris meteore, 0 km,
spec. prijs. KM 20 Inj., kl. gris
Dolmen, 6-'9l, sch.dak, afst.-
alarm, radio/cass., 8000 km.
CX 20, d.grijs met., 1e eig., 11-
-'B4, 100.000 km, als nieuw. CX
22TRS, 6-'BB, kl. gris perlé, air-
co, 56.000km. CX 22RS Break,
5-'B9, kl. gris perlé, 34.000 km,
als nw. CX 22 RS Break, 4-'B9,
kl. wit, 41.000 km. CX 25 TRi
Break, 8-'BB, kl. d.blauw me-
tall., 1e eig., airco, 85.000 km,
als nw. CX 25 TRi Break, 5-'BB,
d.blauw metall., LPG, radio/
cass., 130.000 km. CX 25 Pres-
tige Autom., 2-'BB, airco, radio,
95.000 km,. CX 25 GTi, 2-'BB,
sch.dak, d.grijs metall., 88.000
km. CX 25 GTi Autom., kl.
zwart, 9-'B6, 120.000km. CX 25
GTi, 9-'B7, zilver metall., ra-
dio/cass., 95.000 km. CX 22
TRS, 1966, LPG, 120.000 km.
CX 20 RE, 2-'B7, sch.dak, LPG,
metall. lak, 150.000 km. CX 20
RE. 11-87, LPG, kl. wit, 67.000
km, als nw. CX 20 RE, 2-'B7, kl.
wit, 100.000km. CX 20 Athena,
7-'B2 kl. d.rood, sch.dak, led.
bekl. CX 20 RE, 12-'B4, LPG,
120.000 km. CX 25 Prestige,
12-'B3, 100.000km. BK 19 TRD
Turbo, 3-'9l, 16.000km. BK 19
D Break, 4-'B9, 100.000km. BK :
19 TRD, 7-'BB, 88.000 km. BK
19TRD, 687, st.bekr., 120.000
km. BK 19D, 1986, 140.000km.
BK 19 D, 11-'B4, 150.000 km.
BK 19 GTi, 12-86, kl. rood, .
95.000 km, als nw. BK 16 TZi, i
2-'B9, sch.dak, kl. zwart, 61.000 'km. BK 16 TRi, 5-'BB, 61.000',
km. BK 16 TRi, 7-'BB, 56.000
km. BK 16TRi, 4-'B7, rood me- ]
tall.. 63.000 km. BK 14, 4-'BB,
1e eig., 23.000 km. BK 14, '89, ,
33.000 km. BK 14 RE. '88, ]
50.000 km. BK 14 RE, '88,
46.000 km. BK 14 RE, 9-'BB, '78.000 km. BK E, 2-'BB, 56.000 ,
km. BK 14 RE, 6-'B7, LPG, ;
95.000 km. BK 14, 5-'B6,
120.000 km. Visa 11 RE, '87, '36.000 km. Visa 11 RE, '87, '95.000 km. Visa 11 RE, '86, :
41.000 km. Visa GT, '83, 62000 [
km. Nog diverse inruilauto's. ■Automobielbedrijf J. Oldenha- ;
ge. Venneperweg 541, Nieuw "Vennep, gem. Haarlemmer- >meer, ± 15 km van Amster-
dam. Telef. 02526-87766.
Citroen BK 1.9 TRD Turbo Die- I
sel, m. '90, 1e eig., diepzwart, p
zonw. glas, 5 versnell., alles i
elektr., stuurbekr., doorlock
etc, ’19.950. „FRED HEHL i
Autobedrijven", 3-12 mnd. ■gar., fin./inr. mog. 023-292400. |

Ruime voorraad 2e-hands
2CV's !

en Acadianes. Citroen Centrum !
LEENDE, 04906-1528. i
Citroen BK 19 DIESEL 11-86,I
grijs kenteken, ’7950. 04906- I
1387. i
Citroen VISA 4-cil., '84, blauw, '82000 km, APK 10-92'i.z.g.st, ’ 2250. 071-175612 'CX 25 TRi BREAK Aut., 97.000 i
km, 1984, zilvergrijs, airco, in I
zeer goede staat, ’ 6750. Inruil i
bespreekbaar. 020-6260329. 1
2x BK 19GT, LPG, bj. 6-'B5 en i
10-85, va. ’5900. BK 16 TRi, i
stuurbekr., airco, LPG, als nw., i
7-'BB, ’16.900. BK 14 TE, I
5-'9O, ’16.900. MEKENKAMP I
AUTO'S, 03405-71384/71119. i
Citroen BK TRD Turbo Diesel '+ optiepakket, m. '89, 1e eig., <120.000 km (boekjes t.i.), fel- i
rood, get. glas, 4 hoofdst., /
GTi-interieur, 4 el. ramen, 'doorlock, 5-bak, stuurbekr., ]
l.m. velgen etc, nieuwstaat!!, \
aanrijdingsvrij, ’17.950. Gar./ (
inr./ANWB-keuring mog. -,
KARST Autobedrijven Haar- .
lem/Beverwijk. Telef. 02510-
-10478/12264. 'Bijzonder ruime zuinige Citroen (
CX Break 20 RE Stationcar, m. (
'87, 120.000 km, zeer compl. ,
uitgevoerd in lichtblauw me- ,
tall., blauw velours inter., ;
hoofdst., getint glas, st.bekr., J5-bak, centr. vergrendel.,
LPG-install., smettel. staat, -geen roest of schade, ’ 12.950. 'CAR CENTRE HAARLEM BV, <
023-329750. Zondag telef. info '■van 11-3uur. ;
Citroen BK DIESEL, m. '90, j
blauw metall., w.w. glas, 5
versn., schuifd., perf. staat, j

’ 13.950. Telef. 023-293710.
CITROEN CX 25 GTi. 11 '86,
zilvergrijs, i.nw.st., ’ 9750. Te- N
lef. 02907-6746. JZeer mooie BK 1.9 TRD Diesel, (
m. '86, elek. ramen, centr. ,
vergr., dubb. spiegels etc, .
’7950. Telef. 02240-16912|
,DE WAAL" Automobielen.

RODE 2CV 6 CLub, nov. '84, t
APK mei '92 in goede st., prijs (

’ 2950. Telef 03418-57631. ■ j
1
KM 20AMBIANCE, demo-au- (
to, 9500 km, 4-'9l, grijs metall., j
pr. ’ 59.500. 03418-51351. ]
Spec. aanbieding. Als NIEUWI! 'Weg. vertr. buitenl. Citroen AX <K-Way, mei '89, 24.000 km, 1

’ 11.750. Telef. 04165-1583.
BK 19 TRD 4-drs., 10-'BB, grijs I
met., ELEKTR. ramen/schuifd. I
Vr.pr. ’ 13.500. 03484-2917. i
VISA II Super 4, bj. '82 APK i
11-92 1e lak, trekh., i.z.g.st, }
f 1675. Inl. 020-6767808. i

Citroen BK 16RS, m. '89, indi-
goblauw, LPG, 5 versn.,
’10.900. Inl. Autobedrijf
SCHIPHOL inr./financ/gar.
mog. Telef. 020-6041885.
CITROEN BK, 1984, APK juli
92’ 3500. Telef. 023-338095.
Citroen BK TRD Break, '87,
grijs kent., ’ 8750. Gar./inr. en
fin. mog. TRISTAR Auto's,
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
FELRODE Citroen AX 11 RE,
6-'B7, in prima st. v. onderh.,
vr.pr. ’ 6750. 010-4128603.
Citroen BK 19 TRS STATION,
11-'B9, stuurbekr., met. grijs,
LPG, ’ 21.950. 04906-1387.
Unieke aanbieding Citroen BK
Turbo Diesel Break Stationcar,
m. '89, 120.000 km, duurste en
meest compl. uitvoer., optie-
pakket een en twee, signaal-
rood met zwart/rood gemêl.
velours sportint., hoofdst., ge-
tint glas, st.bekr., 5-bak, elektr.
ramen, centr. vergr., roofrack,
wiswasinstall., sportvelgen,
smetteloze staat, aanrijdingvrij,
’19.950. CAR CENTRE Haar-
lem B.V. 023-329750. Zondag
telef. info van 11-3uur.
CX 22 TRS, bj. 6-'B6, PRIMA
staat, grijs metall., APK,
schuifdak, ’ 8250. 01747-2503.
Citroen BK TRD Turbo, 4-'B9,
met. lak, cv., el. ram. etc,
’21.950. VAN ENGELEN Au-
to's, 04902-45699.
BK 1.9 DIESEL 5-'BB, wit,
150.000 km, 1e eig., onderh.-
boekje ’ 11.250. 033-650450.
Citroen BK 14 E, bj. 9-'B7, WIT,
zeer mooi, LPG, ’7950. Telef.
04164-3396, n.o.z.
Citroen BK 14RE, m. '89, sig-
naalrood, LPG, 5 versn.,
’11.900 Inl. Autobedrijf
SCHIPHOL inr./financ/gar.
mog. Telef. 020-6041885.
Citroen BK Toulouse 1600, me-
tallic, 8000 km, bj. '91, ’ 22.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
OPRUIMING Citroen Axel, bj.
'85, opknapper, ’l5OO. Argo
Alfa-dealer, 01830-20855.
Door de bank teruggenomen:
CITROEN BK 1.6 TRi'B9, LPG,
5-drs., 5-bak, get. glas, elektr.
ramen, grijs metall., als nw.,

’ 12.750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
BK 16 TRS, m. '84, grijs met.,
zéér MOOIE auto, 5-bak, LPG,
’3950. Inl. 02288-2790.
CX 25 TRD BREAK Turbo 2
ABS, cv., el. ramen, open dak,
airco, ’ 29.500. 020-6768599.
BK 19 TRD DIESEL '89, zwart,
5-dr, 5-bak, stuurbekr., rem-
bekr., elektr. ramen, centr. slot,
aanrijdingvrij. Eerste eig., met
boekje, ’ 13.950. 015-613288
AX TRS, m. '89, ROOD, w.w.
glas, 5 versn., a.wisser, perf.
st., ’ 9950. Telef. 023-293710.
Citroen 2CV 6, ROOD, 1983,
APK 5-92 nette auto, ’2750.
Inr./fin. mog. 02990-40573.
Citroen VISA Club, 584, rood,
4-drs., APK 6-92 in goede
staat, ’ 2950. 033-806612
2CV 6 SPECIAL bj. 1985, nw.
dak, nwe. banden, APK,
’4OOO. Telef. 023-290101.
Door de bank teruggenomen:
Citroen BK 1.9TR DIESEL '89,
5-drs., 5-bak, get. glas, elektr.
ramen, stuurbekr., grijs metall.,
als nw., ’ 12750. Met boekjes.
2 jaar gar. Inr./fin. mog.
02158-23246/26778.
V.a. ’B5, 5 VEERBOLLEN op
druk brengen, bij de Citr.-spe-
cialist in Zaanstad, Gar. René
S paan. 075-281193/353788.
Citroen-dealer LUVETO b.a.:
KM V 6Ambiance, 1-'9O,
24.000 km, rood met., ’ 57.500.
Telef. 01880-15255.

Visa GT
SPIRIT, 1984
APK tot mei '92 sportief
model, wit. Vr.pr. ’ 3250.

Telef. 03462-64325
CX 25 RD, 1986, nieuw model,
staalgrijs metall., ’ 10.500 mcl.
BTW. Telef. 05492-1770.

Door de bank teruggenomen:
Citroen BK 1.9TR DIESEL'9O,
5-drs., 5-bak, get. glas, elektr.
ramen, stuurbekr., blauw me-
tall., als nw., ’ 16.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
VISA L 4-cil., LPG, super zui-
nig!! I.g.st., 1983, APK t. 1-10-
-92 ’ 1550. 078-129821.
Citroen BK 14RE, m. '88, wit,
LPG-onderbouw, ’9900. Inl.
Autobedrijf SCHIPHOL. Inr./
fin./gar. mog. 020-6041885.
Citroen BK 19 RD Diesel Break
m. '90, vuurrood, get. glas,
schuifdak, 5-bak, etc, etc,
perfecte staat, ’20.950.
KONINGSHOF 02507-15824. 'Citroen VISA met APK, bj.
1983, ’3500. Garage Keijzer,
02291-1866,
Citroen 2CV 6, 11-'B4, blauw,
APK 11-'92 als nieuw, techn.
100%, ’ 2750, 071-175612
Superzuinige Citroen Visa
Club, m. '87, steenrood, ’ 3950.
CARPOINT, 02510-12651.
BK BREAK 1.6 TRi, eind '89,
LPG-0.b., 66.000 km, zwart ;
met grijs inter., centr. si., el. ra-
men, get. gl., open dak, rad./
cass. Vr.pr. ’19.950. BTW-
fakt. mog. Event. mr. kl. auto
mog. Zat. na 18.00 uur of zond.
na 11.00uur: 020-6999666.
SCHITTERENDE VVN-gek.
Visa RE, '85, nw. mod., serv.b.
aanw, ’ 3950. 02286-3320.
Citroen BK 14 inj., m. '90, 1e
eig., boekjes t.i., 80.000 km,
spierwit, hoofdst., zonw. glas, I
zwart velours int. etc Nieuwst.,
’12.950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk. '02510-10478/12264.
Van 1e eigenaar zeer exclusie- ,
ve Citroen BK 1.9 GTi Auto- ,
maat, m. '90, kl. wit, stuurbe- i
krachtiging, centr. vergr.,
elektr. schuif/kanteldak, elektr. j
ramen, zwart Pullman sportin-
ter., LPG-Vialle. Deze auto ver- 'keert geheel in nieuwstaat. Prijs \’19.950. Inruil/f inanc/garan-
tie. AUTO VLIETSTROOM. I
070-3877768. I
Citroen BK 19RD BREAK Sta- !
tioncar Diesel, m. '88, wit, get. i
gl., 5-bak, roofrack etc, nw.st., |

’ 12950. Telef. 020-6335424. i
BK 1.4RE, WIT, nieuw model, |
'88, ’7650, stereo-ree, lichte »
schade. Telef. 020-6364578. <
Door inruil verkregen uniek
MOOIE Citroen BK 1.9 TRD I
Diesel, m. '85, zilvergrijs metal- i
lic, getint glas, dubb. spieg., J
deurlock, 5 versn., elektr. ra- <
men, siervelgen etc. etc. (gere- |
viseerde motor), ’ 5950. Gar./ s
inruil mog. 02508-3660. (

Citroen BK CANNES 1.4, bj.
8-'9O, in nw.st., 12000 km,
vr.pr. ’ 19.500. 075-351723.
In PRACHTSTAAT verkerende
CX Prestige Automaat, 1e ei-
genaar, weinig km, boekjes t.i.,
origineel m. 1987, v.v. metallic,
airco, stuurbekr., centr. vergr.,
luxe pluche inter., 4 hoofdst.,
elektr. ramen en spiegels, ge-
tint glasetc, schadevrij, prima
conditie, ’ 13.950. 2 jaar garan-
tie, inr./fin. mogel. Autobedrijf
Ehrensperger, 02240-13712
Citroen AX IMAGE, febr. '90,
23.000 km, 1e eig., veel extra's.
Telef. 035-61513.
AX LRE, '88, 52500 km, met.
BLAUW, gar. onderh., boekjes
aanw., ANWB-keur. mog.,
sch.vrij, ’ 9500. 010-4120492
Citroen BK 19 Diesel, m. '90, 1e
eig. (boekjes t.i.), felrood, get.
glas, hoofdst., velours interieur,
5-bak, dubb. spiegels etc,
nieuwstaat, ’14.950. Gar./
inr./ANWB-keuring mog.
KARST Autobedrijven Haar-
lem/Beverwijk. Telef. 02510-
-10478/12264.
Citroen BK 14E, grijs met., m.
'88, ’10.950, leaseprijs ’299
p.m. BK 19 Diesel, wit, nieuw-
staat, m. '89, ’ 13.950, lease-
prijs ’347. Citroen BK 19 GTI,
grijs met., alle mog. opties, m
'90, ’21.950, leaseprijs ’625
p.m. Inruil/fin. mogelijk. CAR
TRADE HOLLAND BV, 020-
-6010680, Badhoevedorp.
Limousine uitvoering!! Citroen
CX 2500 Turbo Prestige, m. '87,
zilv. metall., getint glas, grijs
Pullman interieur, airco,
sportv., alles elektr. etc.
’12.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar.,
fin./inr. mog. 023-292400.
T.k. CITROEN BK 19 GT, bj.
1985, nieuwe uitlaat en accu,
vr.pr. ’ 8250. Inl. 075-311927.
Citroen BK TRS, zwart, bj.
1984, el. ramen, C.V., ’4900.
Telef. 02207-10580.
Van 1e eigenaar, bijzonder
mooie Citroen 16RE, m. '90, kl.
zwart, getint glas, 5 versn., luxe
stoffen interieur, auto verkeert
in nieuwstaat, prijs ’15.950.
Inruil/financ/garantie. AUTO
VLIETSTROOM. 070-3877768.
T.k. AUDI 80 Diesel, m. '89,
trekh., i.z.g.st., alle keur. toe-
gest., mr. Citroen CX Diesel
mog. Bj. onbel. 04746-5465.
Van 1e eig. weg. omst.:
splinternieuwe AX PLAISIR 1.1
Inj., 7-'9l, 3800 km!, wit, zwart
Sport inter., radio/cass. etc,
’13.950. Voll. garantie. Telef.
02507-12908/15915.
Door de bank teruggenomen
Citroen BK 1.9 R DIESEL '90,
5-drs., 5-bak, get. gl., blauw
met., als nw., ’12750. Met
boekjes, 2 jr. gar., inr./fin. mog.
Telef. 02158-23246/26778.
Van 1e eigenaar ingeruild,
uniek mooie Citroen BK 19RD
(Diesel) STATIONCAR, m. '88,
wit van kleur, getint glas, dubb.
spieg., 5 versn., luxe interieur,
siervelgen, radio/cass. etc. etc,

’ 12950. Gar./inruil mog. Telef
02508-3660.
BK 16 TRi, m. '87, sneeuwwit,
58.000 km, inj.motor, ’9250.
Telef. 070-3838966.
Citroen BK 14 RE, rondom
spoilers, kleur WIT, bj. 1985,
prijs ’ 6500. mr. mog. Telef.
020-6570105.
ACADIANE, bj. '83, APK t/m
sept. '92 absoluut goed,

’ 1950. Telef. 020-6242725.
Citroen CX 22 TRS, m. '89, 1e
eig., grijs metallic, get. glas, 4
hoofdst., 5-bak, stuurbekr., el.
schuifdak, dubb. spiegels etc,

’ 15.950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven, Haarlem/Beverwijk,
02510-10478/12264.
Citroen BK Stationcar Diesel,
m. '87, grijs metall., gemêleerd
dessin int., 5-bak etc, in bijz.
mooie staat, aanrijdingvrij.
’10.950. Autobedrijf EEKHOF,
02907-2785/6628.
Citroen GSA BREAK, '83, wit,
APK 7-92 i.z.g.st., ’ 1450. Te-
lef. 071-175612
VISA 17 RD, 5-'BB, rood, APK
10-92 ’B5OO. Telef. 070-
-3546444 of 01751-78114.
BK 16 TRi, ZWART, '87, alles
elektr., mcl. sch.dak, ’12.300.Telef. 020-6418395.
BK 19 TRS, LPG, cv., schuif-
dak, get. glas, wit, '89, ’ 14.650.
BK, LPG, zwart, '87, ’7650.
Inr./gar./fin. mog. 06250-2610.
Reeds 25 jaar een begrip. Re-
nault 19 TXE 2-'B9, 1e eig., 4-
drs., LPG, kl. antr. met.,
’17.500. 3x Ren. 21, GTL, TS,
TL, 3-'B9 t/m 11-'87, alle 1e
eig., div. kl. brons met., wit,
rood, LPG unit, ’14.500 t/m

’ 10.500. Renault 25 TS 5-'BT»
1e eig., 84.000 km, kl. wit,
’12.000 enz. Inr./garant./
ANWB-keur. mog. BILDT Au-
tobedrijf Bunnik, Prov.weg 114,
Bunnik-Utrecht, telef. 03405-
-61882 zondag 12-16 uur. Aan-
koop zonder garantie ’ 750
korting.
Citroen BK 14 RE, m. '88,
120.000 km (boekjes t.i), me-
tallic, get. glas, hoofdst., 5-bak,
dubb. spiegels, LPG-install.,
nieuwstaat ’ 9950. KARST Be-
verwijk. 02510-10478/12264.
Van partikulier BK 1900 GTi,
nieuw model, dcc. '86, blauw-
grijs met., stuurbekr., 4x elek-
trische ramen, orig. 114.000
km, pracht conditie! ’ 12.000.
Telef. 070-3857851.
2CV 6, '83, BLAUW, i.z.g.st.,
APK 10-92 ’2lOO. Telef.
03200-34829.
VISA Axel 1100 cc, 3-drs.,
rood, bj. '86, 46.000 km, i.g.st.,

’ 4500. 073-565859.
Citroen BK Break TRD Turbo,
m. '90, 1e eig. (boekjes t.i.),
felrood, 5-bak, stuurbekr., el.
ramen, doorlock etc, nieuw-
staat!! ’19.950. Gar./inr./
ANWB-keuring mog. KARST
Autobedrijven Haarlem/Bever-
wijk. 02510-10478/12264.
T.k. van monteur VISA 11 Lea-
der, bj. 10-'B6. Pr. n.o.t.k. Telef.
020-6152245.
Citroen BK 14 E, bj. '87, LPG,
ROOD, i.z.g.st., prijs ’8950.
Telef. 020-6202383.
CITROEN BK 14 RE, bj. '86,
km.st. 100.000, APK 6-92
vr.pr. ’ 7500.03417-60782
Door inruil verkregen Citroen
BK 19 RD DIESEL 5-drs. Sta-
tioncar, m. '88, rood van kleur,
getint glas, dubb. spieg., 5
versn., wis/was, siervelg. etc,
etc, ’11.960. Gar./inruil mog.
Telef. 02506-3660.
BK 14 RE, m. '89, LPG,
sch.dak, DURE stereo, nw.st.,

’ 10.500.Telef. 020-6971867.
Citroen-dealer LUVETO b.a.:
BK 19 TZI, 1-'9O, 30.000 km,
grijs met., ’27.850. Telef.
01880-15255

Citroen BK 1.9 TRD, 5-'BB,
met. lak, nieuwstaat, ’ 14.950.
VAN ENGELEN Auto's,
04902-45699.
EEND, eind '84, APK t/m juli
'92 Vr.pr. ’l5OO. Telef.
05700-14640.
CITROEN AX TGE '90, z.g.a.n.,
i.v.m. auto v.d. zaak, 27.000
km, ’ 14.500.074-772897.
CX, 1980, blauw MET., elek. ra-
men, el. sch.dak, nwe. banden,
benz. T.e.a.b. Telef. 02990-
-35775, b.g.g. 020-6368700.
T.k. Citroen VISA Chrono,
i.z.g.st., bj. 1984, wit, vr.pr.

’ 4000. Telef. 055-660709.
Citroen CX TRS Automaat, le-
der int., w.w.glas, nieuw, t. '88,
’17.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
Citroen-dealer LUVETO b.a.:
BK 19 TRS autom., 10-'BB,
92000 km, wit, ’ 15.950. Telef.
01880-15255.
BREAK CX 20 RE, '86, LPG,
airco, APK, grijs kenteken,
goedest., ’ 7750. 035-856485.
AUTOBEDRIJF RAS biedt aan:
lBK 1400, LPG, bj. '88. BK 14RE
Leader, LPG, bj. '87. BK Turbo
Diesel, bj. '88. KM V6Aut., bj.
'90. KM V6Ambiance, bj. '90.
Telef. 071-411755.

iCX 2500 TRD BREAK Turbo
Diesel Station, '85, echt te gek-
ke auto, 05943-1975.
Citroen BK R Diesel Stationc,
m. '90, met veel extra's, o.a.
elektr. ramen, centr. lock, dak-
reling, felrood, verk. ip perf.
staat, ’18.950. Inr. mog.
EUROCAR Hoofddorp,
020-6533475.
KM 3.0iV6, 15mnd. jong, lede-
ren interieur, ABS, elektr.
sch./kant.dak, tripcomp., ge-
tint glas, centr. vergr., elektr.
ramen/spiegels/stoelen, clima-
te control etc. Nü ’45.950.
ANWB/2 jr. gar./inr./fin. mog.
Autobedrijf EHRENSPERGER,
02240-13712
BK 14 TE, 6-'B9, LPG, rood,
i.z.g.st., ’13.950. Telef. 070-
-3546444/01751-78114.
T.k. 2CV 6 SPECIAL, '85, rood,
APK 4-92 ’ 2750. 030-341022
b.g.g. 03430-14749.
"KM D 12 CONFORT, 1-91,
32.000 km, rood metall. Prijs

’ 49.500. Telef. 03418-51351.
Citroen BK 1.4 RE, 3-'B9, tor-
nadorood, LPG, 5-bak, nw.st.,
’13.950. VAN ENGELEN Au-
to's, 04902-45699.
Citroen BK 1.9 TRD Diesel, s-
drs., antr.grijs, radio/cass., '85,
’6950. AUTO VERKOOP
Heemstede, mcl. aflev., gar. In-
ruil en dir. huurkoop mog.
02502-46875.
CX BREAK 25 TGI, sept. '89,
van 1e eig., donkergrijs metal-
lic, airco, alarm, l.m. velgen,
92.000km. Inl. 03444-2819.
Citroen KM COMFORT, bj.
3-'9O, met dure stereo, trek-
haak, nwe. banden, ’ 39.000.
Inl. 02288-2915.
KM 20i AMBIANCE, nov.
1990, 23.000 km, div. extra's.
Auto Riks BV., 04920-38818.
Exclusief mooie Citroen CX 25
GTi, nw. mod. '89, gitzwart, ve-
lours gemêleerd sportinter., s-
bak, get. glas, stuurbekrachti-
ging etc, etc, altijd garage on-
derhouden, als nieuw, ’ 21.950.
KONINGSHOF, 02507-15824.
Citroen-dealer LUVETO b.a.:
CX 25 TRD Turbo 11, 4-'BB,
86.000 km, ’23.950. Telef.
01880-15255.
RINGDIJK Garage biedt aan:
nw. BK 19 TRD Automaat, kl.
zwart, ’37.700. BK 19 TZi
Break '91, kl. wit, ’38.075. BK
19 TD, kl. wit, '91, ’ 33.000. AX
GT '91, kl. rood, ’21.500. BK
14, kl. wit, '88, LPG, ’ 12750.
BK 1489. kl. wit. ’14.500. BK
16 Leader '86, kl. grijs, ’9500.
BK 16 RS '86, kl. rood,
’ll.OOO. BK 14 RE '88, kl.
blauw, ’ 13.500. BK 16 TRi '88,
kl. blauw, ’15.000. Div. Visa's.
Inruil/financiering mogelijk. Si-
mon Stevinstraat 12 A, telef.
020-6944450Amsterdam.
AX 11 RE SPIRIT, 10-89, rood,
20.000 km, i.z.g.st. ’11.500.
Telef. 070-3604456.
Reeds 25 jaar een begrip. 5 x
Citroen BK 19 diesels, alle 1e
eig., 11-'88 t/m 6-'B9, wit,
rood, zilver met., ’14.500 t/m
’13.000. Citr. BK 14 E 11-'BB,
1e eig., LPG, kl. rood, ’11.500.
BK 14E3-'BB. 1e eig., kl. rood,
’11.500 enz. Inr./garant./
ANWB-keur. mog. BILDT Au-
tobedrijf Bunnik, Prov.weg 114,
Bunnik-Utrecht, telef. 03405-
-61882 zondag 12-16 uur. Aan-
koop zonder garantie ’ 750
korting.
Citroen BK 16 TRi, m. '89, 1e
eig. (boekjes t.i.), do.blauw
metallic, get. glas, hoofdst., el.
ramen, doorlock, 5-bak, LPG-
installatie etc, ’ 12950. Gar./
inr./ANWB-keuring mog.
KARST Autobedrijven Haar-
lem/Beverwijk. 02510-10478/
12264.
AXEL, bj. 12-85, rood, APK,
inruil mogelijk, ’1750. Telef.
05226-1908.
Citroen BK Stationcar Diesel,
m. '89, briljantrood, gemêl.
dessin int., 5-bak, bagageco-
ver, trekhaak etc, serv.boekjes
ter inz. ’ 17.950. Autobedrijf
EEK HOF, 02907-2785/6628.
BK 19 TRD, '85, GRIJS metall.,
cv., el. ramen, nwe. bnd., nwe.
uitl., ’ 8750.05944-1811.
Citroen 1.9 diesel, m. '89, papy-
ruswit, 5 versn., w.w.-glas, etc.
’11.900. Inl. Autobedrijf
SCHIPHOL inr./financ/gar.
mog. 020-6041885.
Citroen EIJZINGA Amstelveen
b.a.: reserveer nu een ZX
dienstauto met ’4OOO korting!
KM Ambiance, airco, l.m. vel-
gen, 3-'9O, nieuw ’74.000, nu

’ 49.900. BK 19 TZi, 6 maanden
jong, 15.000 km, ’5OOO voor-
deel. BK 16 TRI, stuurbekr.,
grijs met., 19.000 km, 11-'B9,
’23.900. BK 19 TRS, grijs met.,
55.000 km, 8-'B9, ’22900. BK
19 GT, 4-'B6, grijs met., 74.000
km, ’11.950. BK 19TR Diesel,
5-'B6, alle opties, 120.000 km,
’9950. BK 14 TE, 6-'9O,
’19.950. BK 14, 3-'B9, 61.000
km, ’15.450. BK 19 TR diesel,
4-'B7, 90.000 km, grijs met.,
’13.950. BK 14, 5 versnell.,
blauw, 8-'B6, 70.000 km,

’ 8950. Amsterdamseweg 73,
Amstelveen, 020-6471941.

Visa GT Spirit
zuinig en sportief, in perf. staat,
APKIO-'92bj. '84,’ 4750.

Telef. 02507-14592
CX 25 LIMOUSINE Turbo 11,
grijs metall., 8-'B7, 178.000 km,
pr. ’ 21.500. 03418-51351.
CX 2 L PALLAS, '84, i.z.g.st.,
APK 7-92 zilv. met, ’3600,
veel extra's, 072-336099.

Citroen CX GTi Automaat v.v.
el. schuifdak, m. '89, 1e eig.
(boekjes t.i), donker mica
blauw metallic, getint glas, 4
hoofdst., velours inter., stuur-
bekr., 4 el. ramen, doorlock,
l.m. velgen etc, nieuwstaat,

’ 17.950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk. Te-
lef. 02510-10478/12264.
Ferrarirode BK 16 RS, '84, LPG,
5 versn., trekh., APK, in TOP-
COND., ’ 5250. 02159-12018.
BK 16 RE, LPG, 1-'B9, ’ 14.900.
BOVAG, HOLLA AUTO'S,
020-6592654/6597486.
Citroen AX 11 TE Inj., wit,
1990, 228.000 km, zeer goede
en zuinige auto. 035-236697.

Uitzonderlijk
CX 25 PRESTIGE ex-direc-
tieauto, in perfecte conditie, 1
jaar garantie, automaat, airco,
veloursbekleding, autokleur
zwart, km.stand 117.000, bj.
aug. 1988. Prijs ’ 24.950.
KM V6AMBIANCE, in perfecte
conditie, 1 jaar garantie, auto-
kleur bordeauxrood, km.st.
41.109, bj. nov. 1990. Prijs
’55.500.KM 20i COMFORT, in perfecte
conditie, 1 jaar garantie, auto-
kleur bordeauxrood, airco-in-
stall., trekh., radio, km.st.
15.300, bj. sept. 1990. Prijs
’52950.
KM TURBO DIESEL, direc-
tieauto, in perfecte conditie, 1
jaar garantie, ABS remmen,
alarminstall., alu wielen, radio/
cass.install. autokleur grijs,
km.st. 32000, bj. jan. 1991. Prijs
’63.450.
BK 16TZi, nieuw, 1 jaar garan-
tie, kleur rood, km.st. 10, bj.
juni '91. Prijs ’ 29.959.
BK GTi, 1 jaar garantie, kleur
rood, km.st. 42804, bj. febr.
'89. Prijs ’ 23.500.
BK TZD, 1 jaar garantie, kleur
zwart, km.st. 6.350, bj. mrt. '91.
Prijs ’ 35.250.

CITROEN-DEALER
AUTOCENTER BORGHSTIJN

DYNAMOSTRAAT 16
ROTTERDAM, 010-4841100

Citroen BK 14TE Injection, m.
'90, 1e eig., 75.000 km (boekjes
t.i.), zwart, get. glas, hoofdst.,
5-bak, dubb. spiegels, LPG-in-
stall. etc, nieuwstaat!!,
’14.950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk.
02510-10478/12264.
2CV 6 CLUB, bj. '86, kl. wit,
APK 8-92 i.z.g.st. ’4450. Te-
lef.02503-41871.
CX REFLEX, bj. '82 d.blauw,
rem- en stuurbekr, APK 10-
-92 gave auto, pr. ’ 2500. Telef.
020-6892064.
Citroen CX TURBO 2 Diesel,
6-'B9, metallic blauw, ’22.950.04906-1387.
CX PALLAS 2400 Autom., '83,
grijs metall., in prima staat,

’ 3250.Telef. 06-52962990.

Let op!
CITROEN BK 1.9 GTi AUT.

blauw metall., centr. port.-
vergr., elektr. ramen, get. gl.,

pr. ’ 29.950
SPECIALE LEASETARIEVEN

Alfa Zeijinga
DAALMEERSTR. 20

HOOFDDORP
02503-20707/32424

CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion.
2x Cl5D, '91. 2x BK 14 RE,
'87/'BB. AXGT inj. '89. BK TRD
Turbo '88. Garage Uit De Brand
ZAANDAM, 075-163008.
Citroen CX PRESTIGE, bj. '81,
5 versn., Inj., aircond., elektri-
sche ramen, stuurbekr., 90.000
km, bij 40.000 km nieuwe mo-
tor, kent. DD-HG-91, ’3200.
Inl. 070-3506863.
BK I.9TRS BREAK, 31-12-85,
grijs metallic, dakrails, ’ 7750.
Telef. 02510-43193.
Gevraagd Citroen BK DIESEL,
met schade, v.a. bj. '87. Telef.
04975-2722
Citroen GSA PALLAS, half-
autom., bj. '81, 1 jaar APK.
Vr.pr. ’ 1950. Inl. 02522-10799.
Van 1e eigenaar ingeruild:
unieke mooie CITROEN CX 25
GTi Turbo 11, m. '88, kastanje-
bruin metallic, get. glas, dubb.
elektr. spieg., 5 versn., deur-
lock, sportinter., 4x hoofdst.,
airco, boordcomp., sportvel-
gen, speciale grille etc. etc,

’ 16.950. Gar./inruil mog. Telef.
02508-3660.
Citroen BK 9-'B6, gebr. wit,
76.000 km, LPG, recent gek.,
perf. auto, ’ 6950. 03407-3633.
Door inruil verkregen uniek
mooie Citroen BK 19 TRD, m.
'88, WIT van kleur, doorlock, 4x
elektr. ramen, 5 versn., wis/
was, siervelgen, luxe interieur
etc, etc, ’11.950. Gar./inruil
mog., 02508-3660.
Nieuwe MOTOREN plus (auto-
maat) versn.bakken, van alle
typen Citroen, speciale prijzen
met garantie. 05920-72999.
Citroen KM 20AMBIANCE, bj.
'89, 21.000 km, kleur donker-
grijs metallic. Garage Bouw-
man, Ommen, 05291-56247.
Citroen MEHARI, 1974, geen
APK, ’lOOO. Telef. 01719-
-14392
Citroen AX 11 TRE, m. '89, s-
drs., ’10.500. Telef. 02902-
-3018 of 06-52830308.
Weg. vertr. buitenl., t.k. Citroen
AX 11 RE, 5-drs,.. ROOD, mei
'88, 50.000 km, ’ 10.000. Telef.
02158-21066.
BK 1.4 E, nov. '86, PERFECT
onderh., techn. 100%, LPG, 5
versn., ’ 7950. 070-3803665.
Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Citroen 16 RE Break
Station, m. '90, kl. rood, getint
glas, 5 versn., roofrack, luxe
stoff. interieur, LPG Vialle.
Auto verkeert in optimale staat.
Prijs ’ 18.950. Inruil/f inanc/
garantie. AUTO VLIET-
STROOM, telef. 070-3877768.
T.k. Citroen CX, bj. '87, type 20
RE, met GAS, APK, kleur zil-
vergrijs. 04192-12879.
Citroen BK 16RS, kleur GRIJS,
1984, met radio, nette auto.
’3500. Telef. 023-296190.
Citroen BK Diesel, m. '90, rood,
5 versnell., perf. staat, ’ 16.950.
Inr. mog. EUROCAR Hoofd-
dorp, 020-6533475.
T.k. 2CV 6, bj. '85, i.st.v.nw.,
APK, 70.000 km, vr.pr. ’ 3450.
Telef. 072-153481.

Dacia

Van 1e eig. Dacia 1310 TX
STATION, aug. '89, ’4250,
orig. 18.000 km, schadevrij.
020-6968216.

DAF
DAFFODIL, '63, in concours-
staat, 42000 km, 1e eig.,

’ 8500. Inruil mog. 040-515967.
DAF 44-liefhebbers opgelet!
Voorbumpers chroom (35x),

’ 89 pst. mcl. BTW. Ook wiel-
deksels DAF 33! NAUTIMPEX
070-3454826.
DAF YT 514 5-tons Turbo Die-
sel Trekker met kenteken. DAF
VA 328, met en zonder lier.
DAF VA 324, 3-zijdige 3-tons
kipper. Fa. N. Stok, telef.
03420-90319.

Volvo 66 MARATHON Station,
bj. '78, APK 5-92 ’l2OO.
03454-2211.
T.k. DAF 55 COUPE, bj. '70, in
goede st., APK tot 10-92

’ 2950.Telef. 023-274876.
DAF 46, APK tot juni '92 ’ 500.
Telef. 02290-61830.
DAF VA 328 M, lier en kent., bj.
1955, i.z.g.st., vr.pr. ’4950. Inl.
033-638393, na 17uur 620185.
T.k.a. DAF 66 1300 Marathon,
bj. 1976, APK 12-92 106.000
km. Telef. 023-340315.

Daihatsu
FEROZA Resin-top Van EL 2
San Remo groen, 2500 km,
1991, m. stuurbekr., instelbare
schokbrekers, cv., elektr. be-
dienbare spiegels en ramen,
rad./cass, enz. Direct te leveren
tegen een zeer interessante
prijs. Inruil mog. Inlichtingen
Daihatsu-dealer Flinterman,
Zandvoortseln. 365, Bentveld-
Zandvoort. 023-242212
CHARADE Diesel, verbr. 1:25,
kleur wit, getint glas, witte
bumpers, t. '84, als 2e auto
gebr., APK 3-92 ’3950. Inl.
023-385834 of 02550-12953.
Daihatsu Charade, 3-drs. Tur-
bo, kl. zwart, rood int., siervlg.,
get glas, ’7950. CARPORT,
023-241900. 1 jaar gar. + auto-
pasü Inr./fin. en huurk. mog.
Daihatsu CUORE. bj. 11 '84,
rood metallic, in prima staat,
22.000km, ’ 4250. 023-380179.
Daihatsu MINIBUS, 1985, geel
kent., in nieuwstaat, ’ 4950.
020-6120117.
Frisse, rode CUORE TX, 1e
eig., '91, met slechts 3450 km.
Vr.pr. ’ 14.600. 070-3239240.
CHARADE GT Ti, Turbo, rood,
100.000 km, '87. Suzuki-dealer
Auto De Hoorn, 01720-31063.
Daihatsu BUSJE, 850 Hi-jet,
'88, APK, wit, zeer mooi.
02510-37473,06-52802503.
CUORE, 1983, nwe. APK, rood
metallic, zuinig 1:20, i.g.st.,
vr.pr. ’ 2750. Inl. 020-6457674.
Daihatsu CUORE, rood, 3-drs.,
bj. '85, APK sept. '92, i.z.g.st.,
’4750. 03435-77569.

Orig. 1987, Daihatsu CHARA-
DE TS Special, zwart, 1e eig.,
i.pr.st., ’11.500. Telef. 03420-
-92561/92761.
Daihatsu CHARADE XTE,
8-79, rood, i.g.st., APK 5-92
nwe. uitl., ’ 950. 020-6246392
Daihatsu Charade, '87-'BB-'B9.
LENSSELINK Daihatsu Pur-
merend, 02990-21351.
Pracht CHARADE TS Special,
m. '89, LPG, nu ’11.750. Inr.
mog. 03495-72240.
Abs. nieuwe Daihatsu Charade
TXS, 29.000km, nw.ste. model,
'89, blauw metall., stof inter.,
hoofdst., zonw. glas, siervelg.,
5-bak enz., ’12950. A.C.H.
HOOFDDORP, 023-294072
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion.
Daihatsu CHARADE Diesel,
10-'B6, geel kent., APK 7-92
Vr.pr. ’ 7250. Inl. 05430-69612
Daihatsu CUORE, bouwjaar
'87, kleur wit, prijs ’ 6500. Te-
lef. 023-388093.
Daihatsu CHARADE, 5-drs.
CX, 1988, ’9500. Telefoon
03242-3596/1738.
Citroen-dealer LUVETO b.a.:
Charade TX 1.3 i 16V Shiga,
9-'9O, wit, 24.000 km, ’ 18.450.
Telef. 01880-15255.
Daih. ROCKY Wagon Turbo
Diesel, bj. '86, 100.000km, grijs
kent. 03417-58018, n.o.z.*Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Dodge
Voor alle onderdelen, nw. en
gebr., revisies, onderhoud, mo-
toren, APK enz. KAREL OTO
Katwijk, 01718-28938.
RAM CHARGER, '87, grijs
kent., br. bnd., rondom buil bar,
el. ramen, LPG + benz., vr.pr.
’20.500. 02510-36542
Luxe Dodge MINI-VAN, weinig
km, geel kenteken, 1989. Telef.
02207-18088.
Enige in Ned.: Dodge CLUB
CAB D 300, dubbel lucht, bj.
'77, gas, 5-pers., grijs kent.,
luxe uitv. m. zeer mooie cam-
peropbouw 5.25 m (afzetsys-
teem), i.z.g.st., vr.pr. ’29.500.
04920-45732

iDodge PICK-UP 4x4 W-200,
spec. paint paars met., verh., 10

i J chroom velgen, LPG, dubb.
rollbar, 2 staande uitl., Desert
jStorm banden 36 x 121/4 x 16_,
APK, vr.pr. ’13.750. 04936-
-91314, na 18uur.

* Uniek *
Nieuw, 70 km, Dodge Stealth
3.0 liter, blanco kent. '92 kl.: ferrarirood, alle opties, autom.,
airco, airbag, ABS enz., teveel
om op te noemen!!! ± 10
geïmporteerd. Inl. 02510-
-13665, MOREES AUTO'S.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805 805 van 8-21 uur.

Ferrari

308 GTS i
Ferrariwit, beige lederen int.,
deze auto heeft slechts 23.00C
mijl gereden. In nw.st., bj. 1982
Vr.pr. ’ 139.500. Inruil/fin.
mog. A.s. zondag geopend.
P&P Automobielen, Nieuw-
Loosdrecht, 02158-26282

'"TROUWEN"'
Zelf rijden in een

FERRARI 308 GTS of
PORSCHE 911 Carrera Targa

MeijersTrouwautobedrijf
Utrecht, 030-441246

FERRARI 308 GTBI, 1980,
rood, een uniek exemplaar, ge-
heel als nieuw, ’ 139.500,Telef.
02208-94120, inruil bespreek-
baar
348T8, '90, 0 km!
" F40,'91,0km!
Br. 28FE-25900bur. bl. Adam

Ferrari Mondial CABRIOLET,
1985, QV, met lichte brand-
schade, rechtsstuur, ’ 69.750.
Telef. 04138-76070.

TROUWEN in een rode Ferrari
308GTS.ini. 02285-12532

328 GTS
Ferrari, rood/crème
leder, 17.000miles

1988
Automobielbedrijf

De Ster B.V.
's-Hertogenbosch

073-219100

348 TS
NIEUW, kleur rood, met zwart -
lederen bekl. Inl. 071-144054.

348Zagato
t.k. en te zien op het ITALIE-
WEEKEND: Testarossa, F 40,
BB 512 400, 308, 246, 250 etc.
Open van 10.00 tot 19.00 uur.
Expocenter Samen Sterk,
Doornkade, Houten (Utr.). En-
tree ’ 1250 p.p. 035-43777 of
01830-60099.

FERRARI 400i1984
FERRARI 348T8 1990
FERRARI 246GT 1972
FERRARI MONDIAL 1986
FERRARI 308GTS 1980
FERRARI 308GTB 1978
FERRARI MONDIALT 1989
FERRARI F4O 1990

Auto Prominent
off. Ferrari-dealer

040-121375/121815
Fiat

FIAT Regata 85 S, bj. '87, prijs

’ 5500. Telef. 05280-79388.
Een compleet Jan des Bouvrie
interieur in een Fiatje 500?
Komt het zien op het ITALIE-
WEEKEND, 9 en 10 nov. Open
van 10.00 tot 19.00 uur. Expo-
center Samen Sterk, Doornka-
de, Houten (Utrecht). Inl.
035-43777 of 01830-60099.
UNO 55 S, groen, '84, APK '92
i.z.g.st., 5 versn., ’4450. 020-
-6400778 of 02977- 28815.
Zeer mooie PANDA, bj. '85,
keur.rapp. aanw., pr. ’ 4750.
020-6320578/6124944.
Fiat RITMO 70 CL, bj. 3-'B6, 5
versn., APK 7-92 i.z.g.st,

’ 4350. Telef. 02159-12864.
Fiat CROMA Turbo iE, bj. 1987,
km.st. 130.000, ’15.750. Telef.
05130-26730.
T.k. Fiat PANDA 1000 CLI,
1991, 13.000km, vr.pr. ’10.500van part. weg. auto v.d. zaak.
020-6001624.
Fiat RITMO Diesel, bj. 10-'B6,
APK, in goede staat, vraagprijs

’ 4000. Telef. 023-273939.
Fiat 850 1000 CL, kl. rood, feb.
'90, nieuw autootje, ’10.500.
Telef. 02153-13178.
Fiat Uno 75 SKi, bj. '90, nw.
model, m. rijdb. schade, inte-
ress. prijs. Gar. SNIJDERS,
020-6124248/6151726, ook
zondag.
Fiat Regata 85 S, m. '88, 1e
eig., elektr. ramen, get. glas,
5-bak, cv., metallic lak, ’8750.
EXPOCAR Trad., 020-6153933.
T.k. i.z.g.st. REGATA 100 SiE,
el. ramen, centr. lock, l.m. vel-
gen, luxe uitv., nov. '86, vr.pr.

’ 7200. Telef. 03242-2548.
Van 1e eigenaar ingeruild uniek
mooie Fiat UNO 60 S Carrara,
m. '88, wit van kleur, getint
glas, dubb. spieg., 5-versn.,
luxe interieur, siervelg., wis-
was,etc etc. ’ 7950. Gar./inruil
mog. Telef. 02508-3660.
Fiat ARGENTA 2000, 10-'B2
nwe. keuring, LPG, abs.
nw.staat, ’ 3990. 020-6250096.

Fiat Panda 750 CL, m. '88, 1e
eig., bordeauxrood, hoofdst,
dubb. spiegels etc, roest/
schadevrij ’ 6500. KARST Be-
verwijk. 02510-10478/12264.
Fiat UNO 70 iE, '90, 1.4-motor,
26.000 km, 3-drs., donkerrood,
radio, ’ 12500. 08897-75856.
UNO Diesel, 5-bak, bj. '85, kl.
grijs, gaaf en goed. ’4900.
Sliedrecht, 01840-13878.
Fiat CROMA 20 IE S, 7-'9O,
15.000km, blauw metall., mist-
lampen en alarm, ’29.750.
Goudsmit Fiat, Amstelveen,
020-6470909.

FIAT CROMA
2500Diesel 1987
2500TD 1989
20ieLPG 1989
20SL 1988

HAMERSB.V
04160-34583

Fiat PANDA 45, GT-uitv.,
zwart, '83, APK 8-92 i.z.g.st.
Inl. 020-6798992 .
T.k. Fiat UNO 55 S, LPG, APK.
bj. '85, in goede staat, vr.pr.

’ 4450. 02158-26831. !
Fiat Ritmo 60 CL Carrara, m. ■'88, wit, 5-bak, striping, LPG-
install. etc, nieuwstaat, roest/
schadevrij!! ’6950. KARST "Beverwijk. 02510-10478/12264. I
2x Fiat PANDA 45, 1985,
blauw, 79.000 km, wit, 62000
km. BOVAG-garantie. Inl.
020-6901875.
Let op!! Let op!! Cruquius
ruimt opl! Fiat Regata 85 S Su- ,
per, m. 1988, zéér compl. o.a.
metallic, zonwerend glas,
stuurbekrachtiging, elektr. ra- 'men, dikke velours bekleding
enz., enz. ’ 7950. 2<.aar gar./in-
ruil mog. CRUQUIUS Automo- "bielen, 023-292520.
Fiat UNO 60 S, 3-drs., 1986,,
rood. BOVAG garantie. Inl. i
020-6901875. j
Fiat UNO, bj. '87, grijs metall., igek. tot '92 m. omgebouwdals ''91. Als nieuw, zien is kopen.

’ 7000. Telef. 020-6004695. i

FiatTEMPFfA 20SX i.E., 6-'9l,
antracietgrijs met., 5500 km,
elektr. ramen, cv., w.w. glas,
digit. uitv., st.bekr., 4 hoofdst.,
van ’ 38.550 voor ’ 33.500. Inr.
en fin. mog. Telef. 020-6133579
of 023-295867.
Fiat Regata, m. '85, papyruswit,
inruilkoopje, ’ 2900. Inl. Auto-
bedrijf SCHIPHOL, 020-
-6041885.
Fiat CROMA Turbo i.e., bj. '87,
aircond., sportvelgen, vr.pr.

’ 14.000. Telef. 020-6129690.
Fiat PANDA 45 S 1984, rood,
76.000km. 020-6901875.
RITMO 85 S, 5-deurs, nwe.
APK, bj. '82 ’2150. Telef.
020-6206368.
Eindelijk, ik ben te koop! Moe-
dige Fiat UNO 75 SX iEkat., ei-
genzinnig karakter, 5-drs., di-
git. dashbord, afst.bgd., d.grijs
met., km.st. 30.000, reeds op
jonge leeftijd (geb. 1989) ver-
drongen door bedr.wagen,
vr.pr. ’ 16.250. Inl. 023-320413.
TIPO 1.6 DGT, '89, verl., Borbet
velgen, alle opties, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 17.000.080-789955.
PANDA 45, '83, 1e eig., rad.,
beige, st. binnen, 75.000 km, 1e
lak, APK 10-10-92 z. mooi,

’ 2875. 02159-17285, Bussurn.

Uniek Piek Up
Fiat FIORINO, orig. Piek Up,
met huif, bj. '85, 75.000 km,
nwe. APK, sportwielen, trek-
haak, gas, als nieuw, wit,
’5950.

Telef. 02990-31034
zondag 02979-84628

Fiat PANDA 750 L, 1988, rood,
50.000 km. BOVAG-garantie.
Inl. 020-6901875.
Let op, unieke aanbieding,
nieuw model Fiat Croma Turbo
Diesel ID, m. '90, orig. 100.000
km, zeer compl. uitgevoerd in
papyruswit, zwart leder inter., 4
hoofdst., getint glas, st.bekr.,
5-bak, centr. vergrend., elek.
ramen, smetteloze staat,

’ 18.950. Servicepapieren en
N.A.P. CAR CENTRE Haarlem
BV., 023-329750. Zondag telef.
info van 11-3 uur.
Fiat REGATA 70 S Quartz-uit-
voering, antracietgrijs m. grijs
stoff. int., 5-bak, get. glas, 4-
drs., dubb. spieg., stereo enz.,
1e eig., 72000 km, in nw.st.

’ 10.950. Telef. 020-6620530.
T.k. Fiat PANDA 750 CL, bj.
4-'BB, rood, vr.pr. ’7350. Telef.
02274-4638.
Fiat UNO Jolly, okt. '88, 73.000
km, perfecte st. Vr.pr. ’ 11.000.
Telef. 070-3506385,alleen zo.
Fiat 500, '74, APK 10-1992
ROOD, alles nieuw, zeer mooi.
Vr.pr. ’ 5250. 02153-12932
Fiat UNO 45 1000 Fire, '87,
APK-gek., i.z.g.st., ’ 6950.
020-6120117.
PANDA 750 Jolly, bj. '89,
15.000 km, z.g.st., vr.pr. ’ 7950.
Telef. 030-430858.
Fiat REGATA 85 S Kat., 9-'B6,
groen metall., LPG, APK 5-92

’ 6250. 02990-40573.
GOEDKOOP. Fiat Uno 60 S,
antraciet metall., m. '90, in ab-
solute nw.st., 1e eigenaar v.v.
dubb. sp., radio, trekhaak,
’9950. Argo Alfa dealer,
01830-20855.
Fiat ARGENTA 120 lE, 8-'B4,
el. ramen, doorlock, d.blauw
met., boordcomp., schadevrij,
APK, ’ 2950. 023-359696.
HH. hand. tegen, inr.pr. Croma
20 CHT, blauw, stuurbekr.,
6-'B7, ’ 8950. Fiat Uno 45, wit,
5-'B7, ’6950. BEREBEIT, Am-
steldijk 25, 020-6627777.
PANDA 750 L, '88, 63.000 km,
zwart, sierstrip., wieldop., pri-
ma cond. ’ 7850. 03485-3068.
Goede Fiat RITMO 70 CL
7-'B7, APK 7-92 km 53.000,
nw. uitlaat, vaste prijs ’ 6000.
01719-17642
Fiat 126 Bis 700 cc, 3-drs.,
NIEUW, 5000 km, ’9OOO mcl.
extra's. 035-850126.
Fiat UNO D, bj. '84, APK 3-92
zeer mooi, mcl. allesdrager,

’ 4750. Telef. 03410-24648.
Fiat RITMO 60 CL, 5-drs., bj.
1986, APK 10-92 rood,
sportvlg. ’ 4500. 035-836703.
CROMA Diesel, bj. '87, prijs

’ 10.500. Telefoon
05280-79388.
Fiat UNO 70 i.e., nw. model,
1400 cc, 2-1990, 18.500 km, kl.
zwart, 3-deurs, 5-bak, radio/
cass., ’ 14.950.01714-16779.
REGATA Diesel, bj. 8-'B5, geen
roest, metall. grijs, ’3950.
02159-12552-
Fiat Croma 2.5 Turbo D, '90,
blauw, 67.000 km, pi. alu. vel-
gen, nieuwstaat, ’ 35.750.
GEBR. BUCHNER 8.V., Berkel
(Z.-H), 01891-12697/13516.
Fiat PANDA 750 L nov. '88,
24.000 km, i.st.v.nw. ’6900.
Telef. 023-378747.
RITMO Diesel, 1984, bl. metall.,
APK 11-92 bijz. mooi en be-
slist goed, ’ 3250. 023-358016.
RITMO, bj. '84, blauw metallic,
i.z.g.st, nieuw APK-gek.,

’ 4950. 03451-15389.
PANDA 45 S de Luxe, bj. '82
lichtbl. APK 10-92 zeer mooi,

’ 1950. 02159-18483.
Fiat Uno 60 S, WIT, zeer mooi,
bj. '86, 5 versn., radio/cass.,
APK-goedgek., alles i.z.g.st,

’ 6450. Telef. 03405-67321.
Fiat 127, m. '83, 5-bak, zilver
met, APK '92 I.G.ST., ’l5OO.
Telef. 02507-13675.

Fiat TIPO 1.4 lE, 11-'B9, 51.000
km, antraciet met, onderh.-
boekjes t.i., in absolute
nieuwst., ’13.900. 010-
-4517845, zat, niet aanw.
Fiat REGATA 85 S, nov. '86, 1e
eig., 70.000 km, ’5950. 06-
-52806032
Fiat RITMO 70 S, '85, zilver-
grijs, mot./mech. 100%, moet
gespoten worden daarom
slechts ’ 1250. 023-420782
Fiat PANDA 45, rood, 8-'B5,
70.000 km, vol jaar APK, nette
auto, ’4750. Telef. 020-
-6133579 of 023-295867.
T.k. mooie Fiat PANDA 455,
'86, APK, grijs metall., 5-versn.,
’3950. 05234-1650.
UNO 60 S. bj. 1989, zwart, ste-
reo, alarm, l.m. velgen,

’ 11.900.Telef. 020-6646379.
Fiat PANDA 1000 Gü, bj. '89,
prijs ’ 8500. Telefoon
05280-79388.
Fiat PANDA 34, bj. '84, kleur
crème, ’3OOO. 01720-30454, of
tijd, kantu. 03480-23244.
Fiat REGATA 100SiE, april '87,
APK nov. '92 ’6950. BTW-
fakt mog. Telef. 079-423744.
3x PANDA 34/750/1000 CL,
weinig km, nieuwstaat, '85/
'86/'B7, zeer zuinig, v.a. ’ 4750.
BOVAG-gar. Wim Overeem,
02513-12484. Ook zo. 12-16.

Supersnelle Fiat Ritmo AbaÉ»
130 TC, '86, ferrarirood, M*
Recaro interieur, doorW*
hfd.st., zonw. glas, 5-bak, W '
sportv. etc, ’9950. A.Ü h
HOOFDDORP, 023-294072^ v
Weg. omst., UNO 60 S, 1* I
67.000km, zilverblauw, in P*
staat, ’ 8250. 03200-48962^
REGATA 100 le, 1-'BB, tPL
APK, ’7500. Inr./fin. Fin.W
035-64444/61 m" M
FIAT 127, bj. '82 APK*
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 2250. J
01721 -7940 of 06-52865388 T
Fiat PANDA 34CL 3-drs.^Hrood, grijs stoffen interieur.!
bak, get. glas, dubb. sjQflj
stereo enz., 1e eig., 60.009 Jgeh. in nw.st., 1987, fMm
Telef. 020-6620530. MfFiat Croma 20ie CHT, 5^blauw met., stof inter., 5-<É
LPG-install., spec. velgerïïj
enz., '88, ’10.950. Inr. _\
A.C.H. HOOFDDORP, tfl I
023-294072 "-Fiat Regata 90i ES Injectie,'
'89, sportvelgen, alles eleW I
doorlock, antraciet met.,A 0
glas, Pullman inter., ’ 99? "„FRED HEHL Autobedrijv»*)
3-12 mnd. gar., fin./inr. fl__
023-292400. 1?
UNO IE TÜTböTzwartT^Hnw. model, 28.000 km, nwf~vr.pr. ’ 19.950.02995-56
Panda 750, aug. '87, moSlï
goed, ’5950. 100% gaiSJH
Gar. SNIJDERS, ffl u
6124248/6151726, ook zonrtjß *
PANDA 45, 1e eig., kl. rood,' ''83, APK, radio/cass. nwe. jj
+ banden, ’ 1950.023-379JJL
UNO 75 SX, zwart, B^f51.000 km, ’ 17.950. Goudsijl
Fiat, A'veen, 020-6470909 *
Weg. emigratie: Fiat UNO «^ \
iE, bj. jan. '91, wit, 18.000^prijs n.o.t.k. 01820-11456. JS
T.k. Fiat 1.9 BERTONE, Ari.
rik. uitv., bj. '81, APK, wS,
auto, ’7200. Inl. 03242-3JRna 16.00uur. _JJ
RITMO DL Diesel, m. '88, f_\_ ''92 zeer mooi, ’6200, 021*,
63795. __Jj
Panda, m. '90, ’7950. C«M<
D, m. '89, ’ll.OOO. 1 jaar MI
AUTO KORREKT, 025 C
15874. ,-j
UNO Diesel, bj. '89, 38.000^ ,
kl. rood, prijs ’13.500 T» *foon 03480-13956/18296 h
Fiat UNO 75 SX i.e. 3-drsJj
ver met., 8-'BB, 35.000 kmJWgit. uitv., cv., elektr. rarflj
auto verk. i.z.g.st., ’ 14.750JM
en fin. mog. Telef. WQ-WXP
of 023*295867.
Fiat Panda White, nw.staat,' ■
'86, ’ 6950. Fiat Panda 10
CLE, zwart, m. '90, ’ 9950, 0 |seprijs ’ 276 p.m. Fiat Ritmo^l
blauw, LPG, m. '85, ’ 5950. fj|
Ritmo 755, grijs, met alle <fl|
ties, m. '88, ’9950, leasep®
’295 p.m. Inruil/fin. mogejji
CAR TRADE HOLLAND Bf
020-6010680,BadhoevedorgJ|
Fiat UNO 70 S, 4-deurs, bj. 'jjf
in nieuwstaat, nieuwe APK, M
f 4550. Telef. 01828-15812 J
Fiat UNO Diesel, bj. 3-'B4TT
deurs, zeer goede staat, A"
3-92’ 3450. Inl. 023-24425g>
Fiat CROMA CHT febr. '87, ij
pk, d.blauw, stereo, 1e '&n

’ 10.750.023-257447.
Fiat UNO 75 SX i.E.. d.blau^1-'9O, 1e eig., auto ve£
i.st.v.nw., ’ 16.950. Inr. en <"mog. Telef. 020-6133579 \\023-295867. J
Fiat Uno 60 S, wit v. kleurT^T
5-deurs, get. gl., 5-bak, stoff?^int., dubb. spiegels, auto v^Jin nieuwstaat. Prijs /11_3j
Telef. 02240-98873/982=',
Lancia-dealer AUTOSTADjj'
PANDA 45 '81, APK 10-'^J
geen roestbak, ’1250. Tel*
02979-83186. X
Fiat RITMO 60 S, '84, rood, s

bak, APK, 3-drs., i.z.gj
f\ 950. 033-755124. ~Fiat PANDA 750GL, type 1$
prijs ’ 6750. Evt. inruil mogellr
Telef. 055-661709. Ja
Fiat UNO 70 S, grijs met, J'87, 5-bak, cv., el. ram**

’ 8900. 03405-61518. >
Fiat UNO 75SX i.E. 5-drs.,**
10-'BB, 23.000 km, digit. u«*
central lock, elektr. ramen, l_r
compl. uitv., auto verk. in c<n
coursconditie, ’15.250. Inr j
fin. mog. Telef. 020-6133579'\023-295867. JK
Door de bank teruggenorfl*
Fiat Uno 60 DIESEL '89, 5-<*J
5-bak, get. glas, grijs më_\
als nw, ’ 8750. Met boekjes
jaar gar. Inr./fin. mog. 021*
23246/26778. M

Nu of nooit!
Van part, weg. auto v.d. ztm
Fiat PANDA CL iE, 7 mnd. M
7000 km, wit, witte bumpers?
stootstrippen. Nw.pr. ’ 15.6^
nu ’ 11.000. 03410-26415 J
Fiat PANDA, kl. wit, 6-*
i.z.g.st, 39.000 km, vrr

’ 6500. 02159-34940. 7
Fiat UNO ie Turbo Intercoofl
zwart, verlaagd, sp.vlg., get. v\bj. '85,’ 9750 030-210333. J
Fiat UNO 45, 1988, 1986,rO<^70.000 km, 45.000 km. BOV/*°
garantie. Inl. 020-6901875. j
Fiat RITMO 60, bj. '85, bla<
metall., in nieuwstaat, ’ 37^
Telef. 06-52918475. ;

Fiat CROMA Turbo i.e., 19#
met. grijs, 31.000 km. BOYAL

garantie. Inl. 020-6901875.
Fiat PANDA, '86, zwart metal
i.nw.st, APK, 1e eig., fM&
020-6120117. \
Fiat FIORINO Diesel, 9<lkent, 1989, prijs ’8950 e*6
BTW. 02155-23846. JS
Fiat UNO 45 S, 1986, «_
80.000 km. BOVAG garand
Inl. 020-6901875. J
UNO 45 Fire Champ-uitv. B
'88, km-st 41.000, APK, insf>'
rapp., ’ 8950. 020-6386020.
Fiat 126 P, 1986, i.z.g.st., 12$
km, IDEALE stadswagen, licH
zijschade, ’ 3650. 02159-4519|
KLASSIEKER te koop. Fiat 1?
3P, 1976, z.g.st, APK 7-19*
’3750. Inl. 01830-30654. >
Fiat UNO Turbo iE, bj. '89, kl«|j
rood, radio en CD, plm. 45.0"
km, zeer goed onder'1
’20.000. Inl. 05700-12665. /

T.k. Fiat UNO 45 S. bj. 'V
blauw met. 05234-1368. _>
I.v.m. werkzaamheden in tA
tenland t.k.a. Fiat PANDA W
CC, bj. '86, kl. rood, i.g.st. v'Jonderhoud. Prijs n.o:tk. Te^
01720-34676. J
TEMPRA 1600 SX, bj. '91, mfrijdb. v.schade, 1300 km, ked'
compl., ’ 21.750. 03485-3068^
Fiat Regata I^oo SiE, '87, LP 6
blauw metall., elektr. rarnejl
centr. vergr., perf., st, ’ 990?
Autobedrijf KONIJNENBERG
023-360133 b.g.g. (P
52802926.



OOG OP OLYMPISCHE SPELEN '92 ALBERTVILLE BARCELONA
Onderredactie vanBert Schaap, m.m.v. DickSpringer en HansjeBunschoten

Na twintig jaarnieuwolympisch
avontuuralschef demission

ARD SCHENK OP HERHALING

Overruim driemaanden moethetallemaalgebeu-
\ ren- onderdebezielende leiding van chefdemission
| Schenk dienen vooral de vaderlandseschaatsers
ïe° schaatssters voorNederland inAlbertville het
> eremetaalbinnen teslepen. Metde 'goldrush' van
;klgarynog vers in het geheugen wachtSchenken
l*>jn sporters delastige taak om in olympisch Albert-
I v'"e dehoge verwachtingen waar te maken.

I De voormalige 'Apollo van het ijs', dieprecies
\ jaargeleden in Sapporo in desneeuwdrie
i naargoudsnelde en daarmeeeenplaats
ï toverde tussen deallergrootsten in deschaatsge-
iKhiedenis, voeltzich inmiddelssteedsprettiger in
\derol van olympischbestuurder. Ofzoals hij liever
]pleegt tezeggen, organisator ofregelneef.

Schenk, een 'jeugdige'47-er,kende aanvankelijk
\ *')n scepsis tenaanzien van deolympische stad. De
f dansen weten niet watschaatsen is, erwordtop
i buitenbaan gereden en deeerstekennismaking
*kverde afgelopenfebruari eenechecop. Toch heeft
i '"ïredelijk veel vertrouwen in deorganisatie en

* hijopvooriedergelijke weersomstandighe-
\ % Hijdoetzijn relaas aan de vooravondvan een
i Woeligeen hectischeperiode.

PAPENDAL, zaterdag
vAls alles goed gaat is traiteur 'Le Grégorien' tijdens de Olympische
Winterspelen omgetoverd tot een Nederlandse enclave. De delicatessenzaak
Va& Albertville krijgt van tijd tot tijd Nederlandse schaatsers en shorttra-
ckers over de vloer, die boven de culinaire werkruimte tussen wedstrijden en
trainingen door even aangenaam verpozen op een steenworp afstand van de
°*ympische ijspiste. Immers het olympisch dorp in Brides-les-Bains ligt te ver

eg om even op en neer te karren met de olympische bus. De Franse
Astronoom heeft ook een deel van zijn ruime behuizing afgestaan aan
sPonsor Aegon, het ministerie van WVC en het NOC, die aldaar gasten en
genodigden ontvangen, die de kookkunst van 'Le Grégorien' hoogstpersoon-
lijkkunnen testen. Nee, culinair gezienkan Albertville 1992al niet meer stuk.

Elk landheeft zo zijn goede
en slechte kanten. De Fran-
sen hebben de fijnproeverij
nu eenmaalin de vingers; het
perfect organiseren van een
aansprekend evenement,
zoals de Olympische Winter-
spelen, gaat hen meestal
slechter af. Nederlanders
kunnen goed schaatsen; het
lijkt soms of die sport hier is
uitgevonden. De voortglijden-
de gladiatoren op de gladde
ijzers doen in de winter de
harten van menige Nederlan-
der snellerkloppen en tijdens
grote toernooien is sprake van
een Oranje-legioen dat zijn
weerga nietkent. Ard Schenk
heeft eind jarenzestig, begin
jarenzeventig met zijn formi-
dabele prestaties bijgedragen
tot de euforie. In het Ard-
en-Keessie-tijdperk ontstond
zon beetje het fenomeen
'schaatssupporter' en in het
buitenland weten ze inmid-
delswat datbetekent.

Prominente rol
Schenk is terug bij de

Olympische Spelen. De ro-
buuste Noordhollander ont-
vluchtte de schaatswereldeen
tijd, nadat hij twintig jaarge-
leden in Sapporo drie keer
olympisch goud had ver-
overd, maar in 1992 vervult
hij andermaal een prominen-
terol. De baasvan de Olympi-
sche Winterspelen-ploeg, die
naast de schaatsersbestaatuit
shorttrackers, wellicht bob-
sleeërs, heel misschien een
schansspringer en freestyle-
skiërs (demonstratiesport),
hoopt, dat het bontgekleurde
legioen massaal in Albertville
neerstrijkt. „Albertville is
niet zo ver van Nederland.
Het zou formidabel zijn als
veel schaatsliefhebbers naar
Frankrijk afreizen. Dat zou
een enorme stimulans voor
onze rijders betekenen. Som-
mige berichten praten over
6000 man, die willen komen.
Er is veel vraag naar kaarten.
Dat duidt op een grote inte-
resse en dat is prachtig", geeft
Schenk zijn grote betrokken-
heid bij het olympisch avon-
tuur weer.

Die betrokkenheid geeft hij
niet zomaar bloot. Schenk
lijkt uiterlijk onbewogen als
er veel op het spel staat. Niet-
temin merk jeaf en toe in het

geanimeerde gesprek, dat hij
er wel degelijk dag en nacht
mee bezig is. Het verbeteren
van depositie van de topspor-
ter staat daarbij voorop.
Schenk: „Met NOC-voorzit-
ter Wouter Huibregtsen voor-
op zijn we een nieuwe weg
ingeslagen. André Bolhuis
(chef de mission voor de Zo-
merspelen, J.V.) en ik voeren
niet alleen de vaststaande re-
gels uit, maar we kregen
meer ruimte om naar eigen
inzicht de sporter zo optimaal
mogelijk te begeleiden rich-
ting Olympische Spelen. Het
imago van het NOC (Neder-
lands Olympisch Comité) was
niet bepaald om over naar
huis te schrijven. Deze club
mensen probeert daar veran-
dering in te brengen. Ten
dele is dat algelukt. De spon-
sors kenden argwaan, maar
een groot aantal is inmiddels
van mening veranderd. Het
moet een goede zaak zijn om
deolympische topsport gelde-
lijk te steunen. Het moet om
de betrokkenheid bij de sport

gaan. Stapsgewijs gaat het
vooruit. Zonder Huibregtsen
zou de situatie minder roos-
kleurig zijn. Die man heeft in
de relatie-sfeer vreselijk veel
betekend voor het NOC en de
sport. De voorgangers heb-
ben ook goed werk gedaan.
Maar het NOC bestond in
feite alleen in het olympisch
jaaren de drie jarendaarvoor
en daarna wist niemand, wat
er gebeurde. Dat probleem is
min of meer verholpen, door-
datnu om de twee jaarafwis-
selend Winter- en Zomerspe-
len worden gehouden. Het
gaatom de continuïteit.Naar
de geldschieter toe is dat een
veel beterverhaal."

een bedrag tussen de 1,2 en
1,5 miljoen gulden beschik-
baar. Schenk heeft zich sterk
gemaakt om zoveel mogelijk
sporters naar de Spelen te
krijgen. Toch ziet hij in, dat
het stimuleringsplan van het
lOC om impopulaire takken
van sport in een bepaald land
minder stringente limieteisen
op te leggen, niet in allegeval-
len werkt. Dat geldt in Neder-
land bijvoorbeeld voor
schansspringer Gerrit Jan
Konijnenberg, die de ski-
springsport zou kunnen ver-
breden. Onlangs liet hijzelf in
een NIPO-enquête onderzoe-
ken of Nederlanders vonden
dat hij naar de Olympische
Winterspelen diende te wor-
den afgevaardigd. Meer dan
de helft (54 %) antwoordde
positief. Schenk: „Het was
een ludieke actie, maar toch
enigszins merkwaardig om op
die manier het gelijk aan je

De verbeterde relatie met
het bedrijfsleven betekende
voor Bolhuis en Schenk dat
het te besteden budget een
behoorlijke omvang kent.
Voor de begeleiding van de
olympische atleten is in totaal

zijde te krijgen. Het lijkt op
een Tour de Force. Het NOC
werd minof meer gedwongen
hierover te vergaderen. Dat is
niet gebeurd. De vierschan-
sen-toernee dient als graad-
meter, maar ik heb begrepen,
dat Konijnenberg voor deel-
name niet eens in aanmerking
komt. Het is knap, dat hij
negentig meter springt van de
negentig meter-schans, maar
het is net zo knap als je de 100
meter in twaalf seconden
loopt. Internationaal zit jedan
op beide onderdelen twintig
procent onder de wereldtop
en dat is een beetje te veel
van hetgoede."

Verworpen
Schenk vervolgt: „We heb-

ben intern de discussie ge-
voerd of wij soepeler moesten
zijn bij dergelijke onortho-
doxe sporten, maar dat is ver-

worpen.Dat geldt ookvoor de
Zomerspelen. Ik vraag me
ook af of er een stimulerende
werking uitgaat van Konij-
nenberg. Wie gaat er schans-
springenin Nederland, omdat
hij meegedaan heeft aan de
Olympische Spelen? Dan
moet je je toch wel enigszins
kunnen meten met de inter-
nationale subtop. Zelf wil hij
serieus worden genomen en
hij is als de dood voor het
Eddy the Eagle-effect. Wij
moeten de normale normen
hanteren."

Voor de bobslee-equipes
van Rob Geurts en Han Min-
jon ligt de situatie iets an-
ders. In 1984 haalde de twee-
mansbob van Job van Oo-
strum de Winterspelen van
Sarajevo en de teams van
Geurts en Minjon hebben de
laatste jaren aangetoond, dat
zij met de subtop meekun-
nen. De kink in de kabel was

picuxLsrj&Gix, noopx «_i6i_.rTs mcx
de lichtgeblesseerde JanLan-
geveld naar beneden te stui-
ven. Han Minjonreikte via de
24e en 15e plaats tot de 21e
positie.

echter het gebrek aan een
baan. De Duitse en Oosten-
rijkse bobbers wensten geen
indringers op hun bobbaan.
De bevroren kokers waren
slechts beschikbaar voor de
eigen olympische kaders. De
twee Nederlandse teams be-
ginnen dus met een ferme
achterstand aan de World
Cup-cyclus, die dit weekein-
de in Calgary van start gaat
en waarin zij een plaats bij de
eerste vijftien moeten be-
werkstelligen.

Dat weerhield hen echter
niet van goede prestraties.
Gisteren reikte Geurts met
remmer Allen Ellsworth tij-
dens de trainingen tot de
hoogst verrassende achtste
positie na tweeruns. Hij hield
onder anderen de Duitse top-
per Löchner achter zich. De
sportschoolhouder uit Nieu-
wegein bewerkstelligde een
negende en achtste positie in
de beide runs. In de World
Cup-wedstrijd, die morgen

„Zij hebben de concurren-
tie toch een beetje zenuwach-
tig gemaakt met bijvoorbeeld
de elfde WK-plaats van
Geurts vorig seizoen. Van-
daar datze zijn geboycot.We
hebben het enigszinskunnen
oplossen door de teams eer-
der naar Calgary te laten
gaan in de hoop, dat zij daar
wat langer kunnen trainen.
Het is een vervelende situa-
tie. ledereen heeft iets gepro-
beerd, maar tevergeefs. Bei-
den zijn potentieel kandidaat
en moeten invier World Cups
bewijzen, dat ze bij de beste
vijftien horen. Hoe dat uit-
pakt moet ik afwachten,
maar ik vind de bobbers een
heel ander verhaal dan Ko-
nijnenberg."

Voor het beperkte short-
track-programma zijn Moni-
que Velzeboer (500 meter), de
vrouwen estafette-ploeg en
JanHogeveen (1000 meter) ge-
nomineerd. Het lOC heeft
slechts de twee kortste afstan-
den en de estafette op het
olympische programma gezet,
nadat shorttrack vier jaarge-
leden nog demonstratiesport
was. De lange afstanden kre-
gen geen kans van slagen.
„Die korte afstanden zijn leuk
om te zien. Spectaculair. Ik
geloof, dat hetkans van slagen
heeft in Nederland, hoewel
de aandacht in eerste instan-
tie uitgaat naar de langebaan.
Shorttrack krijgt niet de aan-
dacht, die het verdient. Aan
de andere kant moeten de
regels wellicht worden aange-
past, omdat het nu wel eens
unfair overkomt als iemand
uit de bocht wordt geduwd of
van de sokken wordt gereden.
Het is een sportvan combines
en trekwerk. Dat imago moet
verdwijnen."

Voor Schenk is het niet
alleen maar schaatsen wat dé
klok slaat. De algemene lei-
ding en coördinatie liggen in
zijn handen. Vooralsnog ver-
loopt alles volgens plan, maar
het lijkt de spreekwoordelij-
ke stiltevoor de storm. Want
de perikelen rond de limieten
dienen zich pas in een later
stadium aan. Schenk: „Het
verloopt gladjes, maar dat
kan ook verdacht zijn. Het
wordt steeds drukker en het
slokt steeds meer van mijn
tijd op. Ik moet improviseren,
ook met mijn werk, maar dat
is gelukkig te regelen. Wat
het schaatsen betreft ga ik
mee in het vertrouwen, dat
hetop enrond de olympische
piste allemaal voor elkaar
komt. We moeten nu niet
meer zeuren. Er zijn bepaal-
de onzekere factoren, die je
niet kunt uitschakelen. Dat
hou jenu eenmaal altijd."

"Ard Schenk, chefde
mission Otympi-
sche Winterspelen,
heefthetalsregelneef
razend druk. „Ik moet
improviseren, ook met
mijn werk. Dat maakt
menietuit, want deze
functiebevalt meuit-
stekend. "

Foto: Hans
vanTilburg
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STERREN VAN
WELEER

GRENOBLE 1968

„Er is weinig
veranderd”
" .Eens in de vier jaardenk ik er

even aan terug, "grapt schaats-,.er Ans Schut over haar herinne-
!^9en aan de winterspelen van
!"68 in Grenoble. Ze corrigeert

*'°hzelf direct: „Natuurlijk denk ik
°9 vaak terug aan mijn gouden

op de 3000 meter. Een dag
*frder reed ik een zeer teleurstellen-
~? 1500 meter, de spanning was me
u'delijk te veel. Het enige voordeel

!^>cfe tegenvaller was dater op de
f*Ü meter voor mij niets meer viele verliezen. Zelden reed ik zo soe-
**'■ uiteindelijk was mijn tijd ruim
£ seconden sneller dan de tijd van
*nummers twee en drie."

fen bezoek aan Albertville zal
s Schut komend jaar niet bren-

-960 („hef verbaast me weldatje als
Minnaar of winnares van een olym-

medaille nooit een uitnodi-
*"9' ontvangt"), maar de schaats-
sport volgt zij nog steeds op de

„Eigenlijk is er in al die jaren
Geinig veranderd, alles wordt nu
Ween veel beter door de media
Vastgelegd. Van mijn gouden wed-
stnJd staan alleen wat fragmentjes
°P band, dat vind ik wel jammer. Ik
*ou die race graag nog eens hele-maalterugzien."

Ans Schut

VIJF VRAGEN AAN...
Pernette Osinga, schermen

Wanneer besloot je om naast
degen voor floret te kiezen om zo
kans te maken op uitzending naar
de Olympische Spelen in Barcelo-
na?

„Tijdens de Universiade afgelopen
zomer in Engeland was ik met een
groep potentiële olympische kandida-
ten samen. ledereen ging ervan uit
dat ik ook al met mijn voorbereidingen
bezig was. Vrijwel niemand wist dat
alleen floret het wapen is waarmee je
bij de vrouwen mag uitkomen op de
Olympische Spelen. Ik heb het met
mijn trainer Kasper Kardolus bespro-
ken en we hebben samen besloten de
strijdaante gaan."

Op de Europese kampioen-
schappen werdjederdeop degen,
maar slechts 25e op floret. Er
moet dus nog heel wat gebeuren
om bij de laatste acht te komen op
het olympischeonderdeel?

„Jazeker. Maar het zou een slechte
zaak zijn wanneer ik tijdens de Euro-
pese kampioenschappen op floret be-
tere prestaties had geleverd. Dan zou

het niveau bedenkelijk zijn geweest.
De twee wapens zijn ook absoluut
niet te vergelijken. Floret is sneller,
aanvallender, technischer, lichter,
maar kost vergeleken met degenver-
houdingsgewijs meer energie tijdens
een wedstrijd. Degen gaat langzamer,
omdat het vooral tactischer en verde-
digender is.

Het klinkt alsof floret leuker is
omte doen?

„De uitdaging om een ander wa-
pente leren beheersen is enorm moti-
verend voor de trainingsinzet. Maar ik
zie nu al in, dat het spelletje op zich
oppervlakkiger is. Jemoet alles op het
moment mee hebben. Het verras-
singseffect door de snelheid is leuk,
maar de tactisch opgezette aanval bij
het degen, geeft mij meer voldoe-
ning."

De kans om de Olympische
Spelen mis te lopen is aanwezig,
maar is dan ook een jaar op het
degenverloren gegaan?

„Die gedachte heb ik even gehad.
Ik voelde me echt een beginneling om
zo vreselijk te verliezen op floret. Maar
die derde plaats op degen gaf weer de
stimulans om door te gaan met beide
wapens."

Neem je daarmee niet te veel
hooiopjevork?

„Het wordt verschrikkelijk zwaar.
Dat is het nu al. Ik val op mijn werk
soms gewoon in slaap. Eigenlijk is het
gekkenwerk. Van acht tot twaalf uur
trainen in Zoetermeer, direct naar
Amsterdam om dan tot zes uur te
werken en vervolgens weer in Zoeter-
meer van acht tot tien te trainen, eten
en slapen. Dat is het. Maar de kans

om mee te mogen naar de Olympi-
sche Spelen grijp je toch met beide
handen aan. En dan praat je nergens
meer over. Ik zie de uitzending van
Barcelona als een overwinning en de
overwinning geeft de kick. Daar doe
jehet voor."

"Pernette Osinga
...zware tijden...

2 november 1991
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Unieke aanbieding Fiat Croma
IE Turbo, m. '88, duurste en
meest compl. uitvoer., in rook-
zilver metall., grijs velours in-
ter., 4 hoofdst, getint glas, s-
bak, st.bekr. , ABS, 4 elek. ra-
men, climate control, smettel.
staat, ’12950. CAR CENTRE
HAARLEM BV, 023-329750.
Zongag telef. info van 11-3uur.
Fiat 500LUSSO, bj. 1971, rood,
zwarte bekleding, nieuwstaat,
blanco kent. Inl. 070-3833086.
Fiat REGATA type 70, bj. '84,
blauw met, 5-bak, APK 3-92

’ 1950. Inl. 023-355760.
Terug van financ.instell.: Fiat
PANDA 750 CL, m '89, don-
kerblauw, spec. striping, ach-
terwisse etc, 54.000 km, met
boekjes, ’6950. ANWB/2 jr.
gar./inr./fin. mog. 02510-
-21298.
Fiat Uno Rialto ie Turbo, 5-bak,
sportv., w.w. glas, 69.000 km,
dubb. spiegels, sportinter., m.
'89, ’ 14.950. RESIDENCE,
02520-22865/23773. Inr./dir.
huurkoop, 24 mnd. voll. gar +
BOVAG keuring mog.
Fiat 127, bj. '85, APK, kleur
WIT, ’ 4750. Inl. 02990-70760.
Div. PANDA'S, v.a. ’2950.
Div. Uno's. Uselgarage, 020-
-6624729.
Van 1e eigenaar, uniek mooie
Fiat PANDA 750 CL, m. '90,
zwart van kleur, blauw stof in-
terieur, wis/was etc. etc,

’ 7950. Gar./inruil mog. Telef.
02508-3660.
Fiat UNO 55 S, 5-drs., blauw
met, m. '84, APK, LPG, nw.st.
get. glas, ’ 3950. 023-379484.

12% KORTING
FIAT NIEUW

KENTEKENKLAAR
3xPandaCLS

Uno 1.0 Elegant
Uno 1.4 Elegant
Uno 1.4 Super

HAMERS B.V.
04160-34583

Fiat UNO 60S, wit, 6-'B6, APK
10-92 get. gl., 5-bak, z.g.a.n.,
rstvrij, ’ 6950. 020-6177507.
Fiat Croma 2500 Turbo Diesel,
orig m. '89, o.a. get. glas,
stuurbekr., elektr. ramen, cen-
tral lock etc. ’ 17.750. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. Auto-
mobielbedr. SMIT HAARLEM
8.V., Rijksstraatweg 174, Haar-
lem Al 18 jaar een begrip.
023-380942
Fiat PANDA, bj. '86, APK, geen
roest, 1e eig., ’4350. Telef.
023-387174.
Fiat UNO 55 S, 3-drs., groen
metall., in prima staat, '84,

’ 3750. Telef. 02202-2748.
Fiat PANDA 1000 CL, 1-'B9,
zwart, 50.000 km, i.z.g.st,

’ 7950. 01720-76584/44270.
UNO 70 S, bj. '85, APK 9-92
LPG, grijs, 5 versn., i.z.g.st. v.
ond.h., ’ 5350. 020-6121024.
Fiat UNO 45 S, Rialto-uitv.,
2-'B5, APK 9-92 5 versn., get.
glas, ’ 4750. 023-355668.
T.k.a. Fiat UNO 70 S, 1983, mcl.
1 jr. APK, ’ 2450, 01713-14010.
UNO Diesel, '86, kl. rood, pr st.

’ 4950. Telef. 01749-48213.
Fiat UNO 75 SXiE, bj. '90,
10.000 km, l.m. velg., ’7OOO
onder nw prijs. 08385-23444.
FIAT 126 Bambino, '79, rood,
100% gerestaureerd. Prijs

’ 3000. Telef. 050-344122.
Fiat UNO 170 S, bj. '82 APK,
sportvelgen, ’ 2750. Telef
020-6456764.
UNO 55 S. bj. 3-'B4, 5-bak,
APK '92 get. gl., abs. geen
roest, z. mooi, ’3950. 02159-
-34020, b.g.g. 37139/32566.
UNO 75 SX, bj. 2-'9l. grijs/
groen metall., sp.velgen, alarm,

’ 22500. Telef. 020-6322376.
46 Luxe, '83, APK 10-92 besl.
goed, ’2500. PANDA 1000 iE,
5-bak, 89. ’ 6500. 023-336255
Fiat REGATA Diesel. 144.000,
5-bak, 7-'B4, ’2250. Telef.
08897-76202
Fiat REGATA Diesel, bj. '86, kl.
blauw, zeer mooi en gaaf,
’6250. 01724-9320.
PANDA 45 '83, rood, LPG-0.b.,
voor doe-het-zelver, APK 12-
-'9l, ’ 1000. Inl. 020-6279192
Zeer mooie Fiat Croma 20 i.e.
Injectie, orig. m. '90, o.a.
antr.grijs metall., getint glas, 5
versn., stuurbekr., schuifdak,
central lock. Nw.pr. ’46.700,
schadevrij en in prima staat.

’ 16.950. Met gar. Inr./fin. en
ANWB mog. Automobielbe-
drijf SMIT HAARLEM BV..
Rijksstraatweg 174, Haarlem.
Al 18 jaar een begrip. 023-
-380942
Fiat UNO Turbo lE, bj. 6-'BB,
zwart, 11.000 km. Telef.
03440-17886/1379a
UNO Van, kl. wit, bj. '86, grijs
kenteken, APK 5-92 1e eig.
Vr.pr. ’4500. Inl. 03419-1347.
Fiat-onderdelen

127,128, UNO, PANDA
Bel voor de scherpste prijs

Euromobil
05995-2336, fax 3053

Fiat CROMA 20 SX i.E., 2-'BB,
zilver met., 60.000 km, cv,
elekr. ramen voor en achter, 4
hoofst, l.m. velgen, radio/
cass., st.bekr., auto verk.
i.z.g.st., ’22750. Inr. en fin.
mog. Telef. 020-6133579 of
023-295867.
Fiat MIRAFIORI 1600 CL, 11-
-'B3, APK 10-92 5 versn..

’ 1750. 023-355668.
Fiat Tipo Diesel, m. '90, don-
kerblauw, 5-bak, dubb. spie-
gels, ’16.950. Gar./inr./fin.
mog. „CARPOINT", 02510-
-12651.
2x RITMO 106TC Abarth, bei-
de '84, 1x LPG, 1x APK, rood.
pr. samen ’ 5000. 02979-86672
Fiat CROMA 20 Turbo i.E.,
8-'9l, zwart met., 3500 km,
ABS, elektr. ramen, cv., leren
bekl., st.bekr., radio/cassette,
l.m. velgen, van ’65.175 voor

’ 59.500. Inr. en fin. mog. Telef.
020-6133579 of 023- 295867.
UNO 45 S Rialto. '86. APK 12-
-92 5-speed, w.w. glas, is nog
nieuw, ’ 5450. 02286-3320.
RITMO Abarth 130 TC, bj. '84,
perf. st, 89.000 km, APK 10-
-92 ’ 7800. Telef. 02995-2512
Fiat PANDA 1000S, metall. zil-
ver, 3-'BB, 36.000 km, 1e eig.,
get. glas, ANWB-gek., ’9950.
Inr. en fin. mog. Telef. 020-
-6133579 of 023-295867.
Fiat UNO 55 S, bj. 10-'B4, wit,
3-drs., 5-bak, iets roest, APK
4-92’ 1650. 033-755124.
Fiat PANDA 45 CL, rood, bj.
11-'B5, APK 8-92 i.z.g.st,
vr.pr. ’ 3750. 02290-14450.
UNO 45 S i.e., mei '90, km.st
19.000 km, grijs metall., vr.pr.

’ 14.500. Telef. 030-888714.
Exclusief mooie Fiat Uno 45 S,
champ. uitv.!! m. '89, turqoise
groen metallic, w.w. gl., vel.
bekl., div. extra's, 36.000km, in
nw.st, 1e eig., ’10.960 (on-
derh.pap. aanw. + orig.!! Na-
tionale Autopas). Garantie, mr.
mog. „HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion.
Fiat CROMA 2500 TD, APK
4-92 zilv.grijs met, prijs

I’ 10.000. 02230-22328 na 18 u.
Fiat REGATA Carara 85 S,
spec. uitvoering, m. '88, elektr.
ramen en boordcomp., nw.st,
;’ 8950. Telef. 020-6360025.

'Fiat UNO 60 S, zilver, bj. 1986,
APK 10-92 Vr.pr. ’6750.;Telef. 030-612889.

'FIAT Uno 45, 1989, donker-
blauw, rechter buitensp., wis-
was, Kenwood stereo, garage
gest. Pr. ’ 10.500. 020-6248035.
T.k. Fiat ARGENTA 20 Inj., bj.
'82 luxe uitv., i.g.st, APK-ge-
keurd, onderhoudsrapport aan-
wezig. Vraagprijs ’ 2875. Telef.
020-6893750.
FIAT Croma Turbo i.e. '87,
w.w.-glas, centr. vergr., ver-
laagd. Vr.pr. ’15.700. Telef.
02907-3074.

■ FIAT 600. bj. '71, vr.pr. ’5OOO.
Tevens opknapper, bj. '70, mo-
torisch 100!4, /500. Telef.
070-3479359 na 20 uur.>Fiat Croma TD, 4-'BB, 121.000.km, grijs met, elek. ramen,. ’19.950. V.A.G. WITTEBRUG
iB.V. Den Haag, 070-3429342.Fiat TIPO 1.6 DGT, d.blauw,
2-'B9, 11.000 km, alle opties,
Pullman inter., ’ 19.950. Inr. en
fin. mog. Telef. 020-6133579 of; 023-295867.
iPANDA 1000 CL, bj. '87,
serv.boekjes aanw., i.nw.st,

’ 6700.01724-8600/9752
Fiat Uno 45, aug. '88, 1e eig.,,60.000 km, petrolblauw met.,
3-drs., i.z.g.st, ’ 9950. ALTING;Auto's, 023-254944.,T.k. Fiat 131. APK 6-92
i.z.g.st, bj. '79, ’lOOO. Telef.; 015-121535.
RITMO 130 TC Abarth, bj.
8-'B5. zwart, zeer aparte snelle; auto, ’ 6750. 070-3874691.

Let op!
FIAT CROMA 20TURBO ie

ABS, LEER, AIRCO ENZ.

' DONKERBLAUW METALLIC
BJ. 1990, ’ 39.950.

i SPEC. LEASE-TARIEVEN
Alfa Zeijinga
DAALMEERSTR. 20

I HOOFDDORP
02503-20707/32424. Zwarte UNO 60 S, '88, veel ex-. tra's, verlaagd, sportvlg. etc.

Vr.pr. ’ 11.500.020-6104021..MiIMU /0 S, 5 versn., zilver", met, APK 11 '92 type '84, nw.. mod., zeer mooi. Vr.pr. ’ 2250.
Inl. 02159-12429, b.g.g. 10873.
Door inruil verkregen uniek
mooie Fiat UNO Diesel DS, m.
'86, wit van kleur, getint glas,
dubb. spieg., 5 versn., 5-deurs,
wiswas install., siervelg. etc.
etc. ’ 5950. Gar./inruil mog.
telef. 02508-3660.
UNO 45 lE, rood, bj. '90, 20.000
km gelopen, ’ 14.500. Inruil
mogelijk. 013-367101.

Autosensatie in Nederland
Wilt u binnen 14dagen in een splinternieuwe Fiatrijden, datkan

Wij hebben een zeer beperkt aantal auto's geïmporteerd
Fiat 1265. Nooit meer parkeerproblemen.Zuinig, luchtgekoelde

motor. Zeer exclusief. Deze autorijdt nog niet in Nederland
Koopprijs ’ 9999

Kom een langs bij AUTOBEDRIJF DOLEWEERD
Blauwkapelseweg 17 in Utrecht, telef. 030-718212

Ford
Ford Sierra 20CL m. 89, am-
bassadeblauw, gemêleerd des-
sin int, LPG, 5-bak, centraal
slot etc ,in bijz mooie staat.
’14.950. Autobedrijf EEKHOF,
02907-2785/6628.
Uniek mooie Ford Scorpio 20 I
GL RS, m. '88, allerduurste
uitv, metallic lak, schurfdak,
automaat, velours inter, RS
sportpakket BS, stuurbe-
krachtiging, l.m. sportwielen

,ètc. etc. Auto verk. in absol.
nw staat, ’17.950.
KONINGSHOF, 02507-15824.
SCORPIO 20 CL, bj. '86. APK
9-92 wit, 5 versn, stuurbekr,
i.z.g.st, ’ 10950. 078-143486.
Door de bank teruggenomen
Ford SCORPIO 29i Ghia auto-
maat. LPG, bj. 1988, 90.000km,
in nieuwstaat, ’ 18750 Brou-
wer Auto's, 0294a11638

T.k. Ford ESCORT RS 1600i, bj.
'83. Telef. 04744-1249.
Ford ESCORT 1300 CL nw.
model, '87, kl. wit, zeer mooi,
’9750. 020-6371308
SIERRA 2300 GLD Combi, 11-
-'BB, cv, stuurbekr, 5-drs,

’ 17.500. 02152-66436.
NIEUW! 0 km's door annule-
ring, Ford Probe GT Turbo
Charget Intercooled, airco enz.
enz, 1992 ’20.000 korting.
Car City, telef. 030-942424.
Escort Station 1.8 Diesel,
5-drs, 11-'BB, ’13.950. Sierra
20 CL 3-drs, 1-'BB. wit.
87.000 km, ’ 11950. Citroen
EIJZINGA, Amsterdamseweg
73, A'veen, 020-6471941.
SCORPIO 20 CL, LPG, 1985,
APK, champagne met, 5-bak,
ABS, schuif/kanteldak, zeer
mooi. ’ 8950.080-558812

ESCORT 1300, 5-deurs, '81,
zien is kopen, ’ 3250. Telef.
072-403678.
Ford SIERRA 20 GL, 4-drs.,
sedan, '88, met gas, metall.,

’ 12750.Telef. 03412-53768
Schitt. mooie Ford ESCORT
1600 Diesel, '89, open dak, ste-
reo, 5-bak etc, ’11.950.02262-2686.
Reeds 25 jaar een begrip. Ford
Scorpio 2 CL 2-'B9, 1e eig.,
stuurbekr., LPG, kl. blauw grijs
met., ’ 18250. Scorpio 25 die-
sel CL 2-'B9, 1e eig., stuurbekr.,
kant.sch.d., kl. wit, ’21.500.
Scorpio 2 SL 2-'BB, 1e eig., kl.
blauw, ’ 16.250. Scorpio CE 24
Inj. Automaat, 7-'B7, 1e eig.,
stuurbekr., kant.sch.d., 74.000
km, kl. wit, ’15.750. Sierra 18
CL 6-'B9, 1e eig., 5-drs. Hatch-
back, LPG, kl. wijn rood,

’ 16.250 Sierra 2 CL Special,
3-'BB, 1e eig., 5-drs. Hatch-
back, 80.000 km, kl. zilvergrijs
met., ’14.750. Sierra 2 CL
7-'BB, 1e eig., 4-drs., LPG, kl.
blauwgrijs met., ’ 14.500. Sier-
ra 16 CL 8-'B7, 1e eig., 4-drs.,
LPG, kl. wit, ’ 12750 enz. Inr./
garant./ANWB-keur. mog.
BILDT Autobedrijf Bunnik,
Prov.weg 114, Bunnik-Utrecht,
telef. 03406-61882 zondag
12-16uur. Aankoop zonder ga-

rantie ’ 750korting.
Escort 1.4 CL Bravo, bj. '88, 1e
eig., serv.boek, Ferrarirood, 4-
drs., alarm, sportvlg., 5-bak,
zonnedak, spoiler, ’ 13.950.
EXPOCAR Trad., 020-6153933.
Ford SIERRA 20i/CLX Sedan,
25.000 km, wit, juni 1990. Re-
nault-dealer Stam, Barneveld,
03420-12116.
SIERRA, 5-drs., diesel, bijna
'87, ’ 9950, i.nw.st. Inruil mo-
gel. Telef. 020-6106728.
Ford GRANADA 23 GL Savoy,
m. '83, APK. i.z.g.st.. ’4500.
Telef. 08877-1730.
TAUNUS 1.6, '80, i.z.g.st., APK
7-92 div. extra's, hoogste bod
v.a. ’ 1250. 020-6813262
Ford Sierra 23 CL Diesel 4-drs.
Sedan, '89, 1e eig., blauw met.,
gr. get. glas, 5-speed, gemêl.
int., verk. abs. in nw.st.,

’ 14.950. Gar./inr. mog. SOEN-
DA Automobielen, 023-263842
Sierra KR 4, nov. '83, i.z.g.st.
Scorpio 24 GL Autom., LPG,
schuifd., '89. Scorpio 20 CL,
LPG, '89. Sierra 1.6 CL Sedan,
'90. Sierra 20 Ct Sedan, LPG,
'88 Sierra 20 Inj. S-uitv., '87.
Sierra 1.6 Laser, '85. Fiesta 1.1
Festival, '86. Escort 1.4 Bravo
5-drs./3-drs. '87/'B9. Ford
HARDENBOL, Noordenweg
37, Ridderkerk, 01804-12432
Div. kale COSWORTH moto-
ren en onderdelen, tevens
complete binnenbekleding, 3-
deurs. Telef. 04750-11769.
Exclusieve Amerikaanse Ford
PROBE, kenteken '91, grijs me-
tallic, airco, cruise control,
boordcomp., ABS, met div. op-
ties. Inl. 01726-16264.
Ford TAUNUS 1.6 Van, '82
84.000 km, ’lB5O. Telef.
02272-3216.
LET opl! Unieke aanbieding!!
Van 1e eigenaar uniek mooie
Ford Thunderbird, m. '85, IPG,
zwart van kleur, getint glas,
dubb. elektr. spieg., velours in-
terieur, geheel elektr. verstel-
baar, airco, cruise control,
ABS, sportvelg., alarm, radio/
cass. etc. etc. ’13.950. Gar./
inruil mog. Telef. 02506-3660.
Ford SIERRA Sedan 20 GL
Autom., '88, LPG, stuurbekr.,
cv., zonw. gl., schuif/kantel-
dak, zeer mooie auto, ’ 15.800.
Telef. 02206-1332
2x Ford: SIERRA CLX, 5-drs.,
grijs metall., 3500 km, 1991;
Scorpio 20 CL Sedan, 22000
km, LPG, 1990. Inl. 04125-1851.
T.k. Ford FIESTA XR2i, bj.
1990, div. extra's. Lansink Bor-
ne, telef. 074-661466.
Ford SIERRA 1.8 Laser. bj. '86,
99.000 km, APK 1992 vr.pr.

’ 8500. Telef. 01720-20938.
SIERRA 23 Diesel CL, '87,
zwart, APK 1092 op afstand
bedienbare cv., alarm. Prijs
n.o.t.k. Telef. 030-210773.
Allerduurste en compl. uitgev.
Ford Scorpio 29i Ghia Auto-
maat (4-traps), m. '89, dia-
mantschwarz metallic, groen
glas, dikke Pullm. bekl., 4x
hoofdst, deurvergr., stuur-
bekr., tempomaat, ABS-rem-
syst, koplampsproeiers, elektr.
ramen, verstelb. a.bank, trip-
comp., orig. Ford radio/cass.
etc. (onderh.pap. aanw. pi.
orig.!! Nationale Autopas),

’ 26.950. Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
Terug van financ. instell. Ford
SCORPIO 20 CL Automaat, m.
'87,ABS, centr. lock, dubb. sp.,
antracietgrijs, ’12950. ANWB,
2 jr. gar. Inr./fin. mog. 02510-
-21298.
Ford ESCORT 1.4CL Bravo, 1e
eig., m. '89, LPG, in nieuwst,
’12750. Escort 1.6 CL 5
versn., 1e eig, m. '86, schuifd.
enz., in nieuwst, ’ 7250. Inr./
gar. mog. 075-215162/179847.

Nieuw model
Escort Diesel '91

1.8 XLD, 30.000km, 3 jr. Ford-
gar., orig. schuifd., blauw met.

Nw.pr. ’ 34.150,nü ’ 26.650
Telef. 05116-2540

Automaat, stuurbekrachtiging.
Let op. Ford Scorpio 20i GL
Automaat, 80.000 km, m. '89,
zeer compl. uitgevoerd in
champagne metall., bruin ve-
lours inter., st.bekr., central
lock, ABS, smetteloze staat,
aanrijdingvrij ’ 16.950. CAR
CENTRE HAARLEM BV, 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-3uur.

Gebruikte auto
leasing

ZONDER AANBETALING
OOK VOOR PARTICULIEREN
V.A. ’ 282P.M. INCL. BTW

KEUZE UIT 80AUTO'S

Car Trade
Holland BV

NIEUWE MEERDIJK 399
BADHOEVEDORP

TELEF. 020-6010680/6010674
FAX 020-6041367

Te koop Ford FIESTA, bouw-
jaar 1983. 38.000 km, ’4OOO.
Telefoon 020-6454296.
Van 1e eigenaar ingeruild
UNIEK mooie Ford Sierra 1.8
CL Coupé, 3-deurs, m. '86, zil-
vergrijs metallic, getint glas,
dubb. spieg., 5-versn., luxe in-
terieur, deurlock, siervelg. etc.
etc. ’ 7950. Gar./inruil mog.
02508-3660.

GRANADA 23 L, 6-cil., 9-'B2
APK 6-'9Z mooi, sch./kantel-
dak, LPG, ’ 3250. 03402-37115.
Ford TAUNUS 1.6 L, LPG, m.
'81, APK, i.g.st., moet weg,

’ 1000.Telef. 08877-1730.
Thunderbird LX 3.8 Ltr. Autom.
bj. 01-'9O. KROON Auto's,
02943-1901/3026, zondaggesl.
Ford ESCORT 1.6 L Autom.,
5-drs., 1983, 1e eig., in uitz.
goede staat, APK-gek., ’ 4600.
023-357899.
Sierra 20 CL Stationcar, 7-'BB,
98.000 km, blauw met.,
/ 16.950. Scorpio 20 CL, 6-'B9,
63.000 km, donkerblauw,

’ 20.950. Sierra 20 CL, 3-'B9,
96.000km, LPG, 5-drs., schuif-
dak, centr. lock, get. glas, rood
met., ’17.950. Sierra 1.6 CL
Sedan, 1-'9O, 65.000km, centr.
lock, get. glas, 5-bak, bl./grijs
met., ’ 19.950. Scorpio 20 CL,
10-'B9, 56.000 km, LPG, centr.
lock, groen met., ’ 20.950.
Scorpio 20 GL Aut., 1-'B9,
140.000 km, brons met.,
/ 19.950. Scorpio 20 CL, 3-'B9,
118.000 km, antraciet met.,
schuifdak, geen LPG, ’ 18.950.
Sierra 23 CL Diesel, 1-'BB,
163.000 km, blauwm 5-drs.,
stuurbekr., ’ 14.950. Scorpio
20GL Aut, 8-'BB, 112000 km,
donkerblauw, LPG, ’ 17.950.
Scorpio 20 CL, 8-'B9, 142.000
km, wit, stuurbekr., LPG,
’17.500. WITTEBRUG, telef.
070-3994011.
Ford ESCORT XR3i, zwart, bj.
november '88, 58000 km.
Telef. 055-668428.
Ford Escort 1.3 SL, nw. model,
'87, ’9900. Inl. Autobedrijf
SCHIPHOL. Inr./fin./gar. mog.
020-6041885.
Ford SIERRA Van Diesel, '86,
met extra's, 125.000 km, vr.pr.

’ 9250incl.ini. 02293-1728.
Van 1e eigenaar ingeruild
UNIEK mooie Ford Sierra 1.6 L,
3-drs., m. '85, wit van kleur,
getint glas, dubb. spieg., blauw
stoff. interieur, nw. APK etc.
etc. ’6950. Gar./inruil mog.
telef. 02508-3660.
MUSTANG 4-cil. Turbo, zwart,
1980, APK 10-92 ’3750. Te-
lef. 01846-18441.
Ford Sierra 20i Sedan '90, bor-
d.rood, LPG onderb., in
nw.staat, ’18.950. Gar./inr. en
fin. mog. TRISTAR Auto's,
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
Door de bank teruggenomen:
Ford Sierra 23 GL DIESEL HB

1 '87, 5-drs., 5-bak, get. glas,
I stuurbekr., grijs metall., als nw.,
I’ 9750. Met boekjes. 2 jaar gar.

Inr./fin. mog. 02158-23246/
26778.

i Ford ESCORT 1.3 GL, 4-drs.,
bl. metall., bj. '83, APK, vr.pr.. ’ 4250. Telef. 055-426325.

i SCORPIO 29 Inj. Ghia, orig.
'87, met alle denkbare opties,
i.z.g.st., door dealer onderh.,
wegens auto v.d. zaak,
’16.950. Telef. 040--: 128133/547804.
Ford Scorpio 20 CLi Autom.,
bj. 4-'9O, 59.000 km, ’32950.
AUTO KOREN, telef. 015-

-! 120115of 015-626467.
Sierra 23 Diesel Stationcar,
3-'BB, 5-bak, stuurbekr.,
’16.950. VAN ENGELEN Au-
to's, 04902-45699.
ESCORT 1.6 GT, rood, 3-'9O,, 43.000 km, mcl. alarm, spoiler,
radio, pr. n.o.t.k. 071-762759.

" Ford Sierra 23 Diesel CL, juli

" '88, 3-deurs, wit, stuurbekr.,

■ lichte achterschade, ’11.750.
ALTING Auto's, 023-254944.
ESCORT 1600 Diesel, t. '87,

" APK 8-92 evt. mr. mog.,
’BBOO. Inl. 08380-33860., Ford Sierra 20 GL, m. '87, s-
drs., groen metall., 5 versn.,

■ l.groen metall., perf. staat,
’10.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.

" Ford ESCORT 1300 GL Hatch-
-1back, 5-drs., spierwit, grijs stof

int., 5-bak, stereo, get. glas,. dubb. spieg. enz., dir. van 1e
■ eig., 46.000 km, in nw.st., '87,
I ’ 10.450. Telef. 020-6620630.

' Ford Escort 1600, '86, wit v..kleur, grijs met, schuifdak, get.
gl., dubb. spiegels etc. ’ 8950.
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar., fin./inr. mog.

i 023-292400.
1Ford Sierra CL 1800, goud me-
tall., 3-d. Coupé, in nw.staat,
m. '89, ’12750. AUTO VER-

'KOOP Heemstede, mcl. aflev.,
gar. Inruil en dir. huurkoop

" mog. 02502-46875.
Ford Aerostar XLT, bj. 1986,
brons metall., 7-pers., airco; enz, ’ 24.750. 030-284220.
Ford Orion 1.6 Diesel, m. '87,
jgrijs metallic, 5-bak, ’9950.
CARPOINT, 02510-12651.,Terug van financ. instell. Ford,ESCORT 1900L USA-uitv., m.
'87, donkerblauw, 5-bak,
stuurbekr., dikke bumpers, etc.; ’10.750. ANWB, 2 jr. gar.

' Inr./fin. mog. 02510-21298
IFord ESCORT XR3i, '89, ABS,. alle denkb. spoilers, alarm,

' schuif/kanteldak, zwart,

’ 17.800.Telef. 04132-72966.

" Ford Granada 20 GL '84, au-
tom., LPG, auto verk. in
nw.staat, ’ 4250. Gar./inr. en
fin. mog. TRISTAR Auto's.
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.. Schitterend mooie SIERRA 20
Sedan Special-uitv., m. '89, zil-- ver met, get. gl., 5 versn.,. centr. lock, etc, ’ 17.500. Au-

i tomobielbedrijf D. Terpstra, te-
■ lef. 075-213188
1Ford ESCORT 18Diesel, bj. '89,
; kleur zwart Prijs ’ 13.950. Te-

' lef. 02990-70760.
2.9iGhia- 3-'BB, blauwgrijs metall., alle

opties, w.o. airco, Aut, nw.st
’22750.

2.8iGhia
m. '86, zwart met alle opties,
’15.750.

IMAPALA ZOETERMEER
Telef. 079-163661

MUSTANG Ghia 8-cil. Autom.,
LPG, sp.wielen, schuifd., APK,
m. '80,’ 3950. 020-6320657.
Ford Scorpio 25 GLD, '88,
blauw van kleur, d.blauw inter.,
get. glas, elektr. ramen, central
lock, stuurbekr., dubb. spie-
gels, 4 hoofdst. etc. ’17.950.
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar., fin./inr. mog.- 023-292400.
Let op!! Let op!! CRUQUIUS

' ruimt op!! nieuwe Ford Sierra- 23 Ghia, 6-cil., 5-drs., geheel

' RS Sport uitgevoerd, m. 1985,

' alle opties, o.a. metallic, zon-
werend glas, RS verlaagd, ron-■ dom RS spoilers enz., enz.,

’ 9750. 2 jaar gar./inruil mog.
■ Cruquius Automobielen, 023-

-292520.

Ford Scorpio 20, 5-bak,
sportv., t. '89, ’ 19.950. Auto-
bedrijf LOKHORST, inr./fin./
gar. 03439-1868/1853.
Ford ESCORT 1600 GL, bj. '83,
4-drs., prijs ’4500. Telef.
05280-79388.
Door de bank teruggenomen:
Ford SCORPIO 24i GL '89, s-
drs., 5-bak, get. glas, rood me-
tall., als nw., ’17.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Van 1e eigenaar ingeruild!!
Uniek mooie Ford ESCORT 1.4
CL, m. '90, knalrood van kleur,
getint glas, dubb. spieg., 5
versn., luxe interieur, wis/was,
siervelg. etc. etc. ’15.950.
Gar./inruil mog. 02508-3660.
FIESTA 1.1 Sport, 5-'B7, rood,
52000 km, ’11.750. Goldcar
A'veen, 020-6433733.
GRANADA St. D 2500, 1e eig.,
eind '82 5-bak, st.bekr., centr.
lock, ’ 7500. 03405-61518.
Ford Sierra 23CL Diesel 4-drs.
Sedan, m. '89, diamantzwart, 5
versn., centr. lock etc,
’15.950. Gar./inr./fin. mog.
„CARPOINT", 02510-12651.
Ford Escort RS Turbo m. '89,
rood, moet nog ingev. worden
(Spanje), dure stereo t.w.v.
’4OOO, ’11.700. FRANS WIJ-
NEN AUTO'S, 020-6716280.
ESCORT RS Turbo, rood,
45.000 km, '88, ’26.500, in
nw.st. Telef. 04906-2683.
T.k. ESCORT 1.4iCL, bj. '89,
30.000 km, 5-d.. prijs ’ 15.500.
Telef. 020-6165620.

13x

Scorpio
CL, GL en Ghia

8J.1987T/M1990
2000, 2000 Inj.

2400 Inj., 2900 Inj.
5-BAK,AUTOMAAT, LPG

EN DIV. ACCESS.

OFF. FORD-DEALER
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV
Marktplein 11-29, Hoofddorp

Inl. 02503-13441
TAUNUS 1600L Station, aut,
i.z.g.st, beige, bj. '81, APK 11--
-92 ’2250. 020-6167482.

ESC. 1.3 L, Jub.uitv., '83, nw.
APK, bijz. mooi, besl. 100%,
vr.pr. ’ 4450. 020-6822310.
Ford FIESTA 11i C, bj. 8-'9O,
metallic, km.st. 15.000, pr.

’ 15.500.Telef. 030-624842
ESCORT XR3i, zwart, schuif/
kanteld., bj. '90, ’27.950.
Autobedr. Jan Hop 8.V., Telef.
01608-16150.
SIERRA 20 GL, m. '84, 5-bak,
5-drs., sch.kantdak, alarm,
nwe. radiateur en carb. I.z.g.st
Vr.pr. ’ 5750. 08380-35706.

Scorpio 2.0 CL
Scorpio 20 CL, t. '90, wit, grijs
velours bekl., v.v. LPG, get. gl.,
centr. vergr., stuurbekr.,
schuif/kanteldak, technisch/
uiterlijk in perfecte staat,

’ 23.950 mcl. BOVAG-garantie.
M.A.B. HAARLEM

023-319136
Ford FIESTA 1.6 Diesel Fines-
se, bj. 1988, 130.000 km,

’ 9800. Telef. 02993-62149.
Ford Scorpio 24i CL m. '89,
zwart metall., luxe dessin int,
LPG, 5-bak, stuurbekr., elektr.
ramen, centraal slot, bijz. mooi.
serviceboekjes t.i. ’19.950.
Autobedrijf EEKHOF, 02907-
-2785/6628.
Weg. auto v/d zaak SCORPIO,
'88, donkerblauw met, LPG,
schuif/kanteld. 040-838682
SCORPIO 2400 i Sedan, 3000
km, bj. '91, prijs ’ 37.500. Tele-
foon 03480-13956/18296.
Ford Sierra 23 CL Diesel Sta-
tioncar, m. '89, blauw metall,
st.bekr, 5-bak, centr. lock,
’17.950. Gar./inr./fin. mog.
„CARPOINT ",02510-12651.
Sierra 2.0 GL, LPG, H.8., '85.
’5900. Sierra 1800 CL. LPG,
10-'B7, ’10.900. Sierra 2.0 CL
Sedan, LPG, 2-'BB, ’14.950.Sierra 23 CL Diesel 11 '88,
’14.900. MEKENKAMP AU-
TO'S, 03405-71384/71119.
THUNDERBIRD LX, okt. '88,
37.000 km, airco, automaat, el.
ramen, centrale vergr. etc.
Hessing De Bilt, 030-202811.
SIERRA 20 zgn. GL-uitv, juni
'88, 5-drs, zilver met, 5 versn,

’ 14.850. Telef. 030-251029.
Sierra 2.0 Ghia

wit, 7-'B3, sch./kanteldak, s-
bak, get. gl, APK 6-92 zeer
mooi, ’ 5950.02503-24954.
FIESTA XR2 bj. '84, nw. mod,
zwart, open dak, verl, schade-
vrij, ’ 7750. Inr. mog. Telef.
055-668976.
Ford SCORPIO 20 CL, bj. '88
alarm, metall, get. glas, LPG,
cv, 5-bak etc, ’ 15.500. Telef.
01899-26633.
Ford Sierra 20i DOHC Ghia, m.
'90, 4-drs. Sedan, wijnrood
metallic, velours inter, radio
Ford, elektr. dak, 5-bak, LPG
etc. etc, ’24.950. KONINGS-
HOF, 02507-15824,Zandvoort.
Ford Escort Diesel 5-drs. Sta-
tioncar, m. '87, d.blauw, 5
versn, ’ 9950. Gar./inr./fin.
mog. „CARPOINT", 02510-
-12651.

ESCORT 1.6 Diesel Statcar,
5-drs, t. '86, ML-beh„ in
nw.st, ANWB, let op ’ 9950.
Inr./fin. 02990-35957.
GRANADA 23 L Combi, '83,
5-drs, veel ace, gas/benz,
i.z.g.st. Pr. n.o.t.k. 079-421603.
ESCORT KR 3, mod. '81, rood,
l.m. wielen, get. glas, sch./
kantdak, ’ 4750. 02295-1850.
ESCORT 1.3, type de Luxe, '81,
sunroof etc, is echt heel goed
onderh, 1e eig, APK 11 '92

’ 3250. 020-6130206.
ESCORT 1.6 D, Bravo, 11-'BB,
rood, boekjes t.i, ’11.600,
073-220051/06-52960211.
Ford Scorpio 25 D GL, metal-
lic, uniek mooi, '89, ’21.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
Ford SIERRA 1.6Luxe Station-
car, wit, getint glas, centraal
slot, radio/cassette, dakrailing,
trekhaak, 1e eigenaar, schade-
vrij, 63.000 km, onderhouds-
boekje aanwezig, 1988,

’ 14.950. Inruil mogelijk, telef.
02907-3566/3199 (bij Adam).
SCORPIO 281 GL, bj. 2-'B6,
APK 10-92 vele opties o.a.
sch./k.dak, el. ramen, trekh,
get. glas, diepblauw, 4-traps
aut, grote onderh.beurt +
APK uitgev. door FORD-dea-
ler, ’ 15.950,03402-47999.
SIERRA 1800 Turbo Diesel
GLX, bj. '90, 54.000 km, Sierra
2300 Diesel, bj. '88, 92000 km.
055-414067.

2x Ford Sierra 2.0 Special, s-
bak, Sedan met koffer, cv.,
w.w.-glas, i.nw.st., '89, v.a.
’16.950. Met N.A.P.-pasp.
BOVAG-gar. Wim OVEREEM
B'wijk, 02510-41232
Ford SIERRA 20 Sedan Spe-
cial, LPG, sept. '89, 36.000 km,
diverse extra's, onderh. door
dealer, verkoop wegens aanv.
lease auto, pr. n.o.t.k. 080-
-281458 (dhr. Alferink).
Spierwitte Ford ESCORT RS,
model 1990, 3-deurs, schuif-
dak, sportvelgen, getint glas,
etc. Beslist perfecte conditie,

’ 18.000.Telef. 070-3857851.
SIERRA 20 CL Special, bj.
6- '89, 58.000 km, vele opties,
’17.750. Peugeot-dealer
Geesink, 075-163289.
SIERRA 1.6, 10-'B2 mooie
auto, APK 3-10-92 ’5OOO.
030-940201 of 03402-39769.
Thunderbird Elan 5.0 Itr. VB,
alle mog. opties, nw.st, '87,
scherp geprijsd. Inr./fin./gar.
mog. Occasiondealer ROOS-
SIEN BV, 02159-50005.
Ford FIESTA, 1 jr., als nieuw,
nw.pr. ’21.500, prijs ’17.500,
12000km. 02940-10420,n.o.z.
ESCORT 1.3 L, 3-drs., blauw
met, bj. 4-'B2 APK 11-92
i.z.g.st, ’ 3950. 020-6167482
Automaat Ford ESCORT 1.6
GL '87, 3-deurs, goud met,
topconditie, ’14.750. Telef.
02522-14223.
Ford Taurus, '88, wit, zeer
compleet. KUN BV., 078-
-148557/186835.
Ford Escort 1.3 CL (Van-uit-
voering), orig. m. '88, o.a.
spierwit, w.w. glas, stoffen int,
dubbele spiegels etc. ’ 8950.
Met gar. Inr./fin. en ANWB
mog. Automobielbedrijf SMIT
HAARLEM 8.V., Rijksstraat-
weg 174, Haarlem. Al 18 jaar
een begrip. 023-380942
SIERRA 20Sedan, LPG, 1-'B9,
schuif/kanteldak, z.g.a.n. Vr.pr.

’ 18.750. Telef. 020-6964354.
Ford Scorpio 20 CL, m. '90,
wit, 5-bak, ABS, ’ 17.950. Ford
Scorpio 20 GL DOHC, '90,
stuurbekr., spierwit, 5-bak,
ABS, ’ 22950. KARST Bever-
wijk, 02510-10478/12264.
Escort 1.3 GL Aut. bj. '84, LPG,
5-drs.. get. gl., dubb. spiegels,
stereo etc, in onberisp. st,
’7950. Telef. 02240-16912
„DE WAAL" Automobielen.
Ford ORION 1.6 L Automaat,
nw. model, '85, APK 6-92 4-
drs. Sedan, supermooi en
goed, ’ 5475. 020-6146392
ESCORT 1.6 L, '83, staalblauw,
zeer mooi en goed, ’ 3950.
023-365396.
Ford Escort XR3i Cabrio, s-
bak, sp.velgen, lockslot, alarm,
w.w. glas, blauw metal., auto
verkeert in nieuwstaat, m. '86,
’21.950. RESIDENCE, 02520-
-22865/23773. Inr./dir. huur-
koop, 24 mnd. voll. gar. + BO-
VAG keuring mog.
Ford Sierra 23 D HB '89, grijs
metall., sch./kanteld., in
nw.staat, ’ 14.950. Gar./inr. en
fin. mog. TRISTAR Auto's,
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
SIERRA 1.6 L, bj. m. '84. APK
10-92 div. ace, geen roest of
schade, ’ 4950. 02503-14761.
Ford Scorpio Van 2400 GLi
Aut.m. '88, brons met, velours
int. el. ram., st.bekr., centr.
lock, dubb. spieg. el. s./k.dak,
wis/was-inst. etc. ’ 14.950.
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar., fin./inr. mog.
023-292400.
Sierra 2.3 Diesel Station, bj.
'85, blauw/grijs met, stuur-
bekr., 5 versnell., stereo, get
glas etc, in onberispelijke
staat, ’8950. 02240-16912
„DE WAAL"Automobielen.
Zeer compl. Ford Scorpio 20
GL (Grand Luxe), m. '89, LPG,
blue metall, el. ramen, stuur-
bekr, clock, dik Pullman int,
get. glas, 4 hoofdst, in perf. st,
’l7950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
SCORPIO 28i GL 6-'B6, par-
keer-, deur- en schermschade,
5-bak, grijs met, c.v. Ford
radio + booster, 105.000 km,
met boekje, ’ 10.750. Telef.
03480-19022.
ESCORT Turbo RS, km.st.
53.000, bj. '88, ’20.500.
02158-21912of 23567.
Als nieuw Ford Scorpio 20GL,
orig. m. '90, diamantzwart, met
LPG-inst, 5 versn, ABS, cv,
el. ramen, sunroof, get. glas,
dubb. sp. etc, ’20.950. HAB
HOOFDDORP, 023-294454.
Ford Granada 2.5 Diesel, 4-
drs, azurblauw met, 5-bak,
st.bekr, in nw.staat, m. '84,
’6450. AUTO VERKOOP
Heemstede, mcl. aflev, gar. In-
ruil en dir. huurkoop mog.
02502-46875.
Ford SIERRA 23 diesel CL
Stationcar, bj. 1987, nw. type,
blauw metall, km.st 110.000,
boekjes ter inz, vr.pr. ’ 15.750.
03417-60782.
SCORPIO 28i Ghia Autom, bj.
'86, stereo, airco, cruise con-
trol, ’ 9950. 023-243416.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uw occasion.
Scorpio 29i Ghia, zilver metall,
10-'BB, automaat, 90.000 km,
Ford stereo, meest luxe uitv,
zeer scherpe prijs, VAN REN-
SELAAR CARS, 038-221231.
Ford Sierra 23 CL Diesel Se-
dan, m. '89, grijs metall, stuur-
bekr, 5 versn, centr. lock,
’16.950. Gar./inr./fin. mog.
„CARPOINT", 02510-12651.
Ford Sierra 1.6 Laser, '87, rood
van kleur, 3-drs, LPG, centr.
vergrend, get. glas, dubb.
spiegels, stoffen int, nwe. ban-
den, auto verk. in perf. st. Pr.
’11.950. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV.
Ford Sierra Combi 20i, 11 '90,
3000 km, 5-drs, grijs met, div.
opties. BOVAG-Autobedr. De
BEIJER, telef. 08889-1503.
Ford FIESTA 1100 CL, bj. 1984,
nieuw model, APK 26-9-92
i.z.g.st, ’ 5750. 020-6321853.
Ford Scorpio 25 CL Diesel,
stuurbekr, 81.000 km, w.w.
glas, 5-bak, als nieuw, m. '90,
’21.950. RESIDENCE, 02520-
-22865/23773. Inr./dir. huur-
koop, 24 mnd. voll. gar. + BO-
VAG keuring mog
Zeer compl. Ford Sierra 2000
Sedan, m. '90, rood metall,
centr. lock, schuif/kanteldak,
5-bak, dure stereo, dik stoff.
int, verk. in nw.staat, ’ 18.950.
Inr. mog. EUROCAR Hoofd-
dorp, 020-6533475.
Sierra 1.6 L, 3-drs, 10-'B3,

’ 5750. KROON Auto's,
02943-1901/3026, zond, gesl.
ESCORT KR 3.i. '90, rood,
11.000km, + access. Inr. mog.

’ 23.750. 04132-74101/68492

Ford Escort Diesel, uniek mooi,
bj. '88, ’12950. Autobedrijf
LOKHORST, inr./fin./gar.
03489-1868/1853.
Ford Sierra 1.8 CL Stationcar,
'89, papyruswit, 5 versn., LPG
onderbouw etc, ’17.900. Inl.
Autobedrijf SCHIPHOL, inr./fi-
nanc/gar. mog. 020-6041885.
Schitterende Ford Scorpio 20
CL '89,ABS, 5-bak, stuurbekr.,
kl. blauw met, velours inter.,
ANWB-gekeurd. ’16.950. Inl.
020-6530802 Hoofddorp.
„CABALT AUTOMOBIELEN"
Weg. vertr. buitenl. Ford
SCORPIO 20 CL bj. 11 '87,
wit, ABS, radio, in uitmunten-
de st, elke keur. toegest, vaste
pr. ’ 12000. 020-6422403.
FIESTA, bj. '86, 72000 km,
APK 10-92 nwe. remmen en
uitl., zilv. metall., ’7250. Inr.
mog. Telef. 03494-57371.
Ford Escort Diesel 5-drs. Sta-
tioncar, m. '89, d.blauw, dubb.
spiegels, 5-bak etc, ’ 14.950.
Gar./inr./fin. mog. „CAR-
POINT ", 02510-12651.
SIERRA 20 GL, 2-'B4. APK
2-92 champagne met., goede
st. v. onderh. ’6250. 020-
-6111887, b.g.g. 06-52825183.
Ford Escort 1 6i CL, '89, zwart,
zeer compl., ’21.950. KUN
8.V., 078-148557/186835.
Ford ESCORT 1100 User, bj.
'84, 5-bak, zilver met, in nw.st
M. APK, ’ 6500. 03494-61592
Scorpio 20 GL 5-drs., LPG/
benz., r.b.spiegel, striping,
diam.zwart, nwe. bnd., nieuw-
staat, m. '89,’ 18.500. Inr. BO-
VAG-gar. W. OVEREEM,
02513-12484, ook zo. 12-16.
Ford TAURUS Wagon 3.0iV6,
bj. '90, 27.000 km, airco, cruise
control etc, d.bl. metall.,

’ 42500. 040-834470 na 18u.
ESCORT 1300 L, 2-drs., 8-'B2
brons, APK 8-92 zeer mooi,

’ 3950. 02159-18483.
Ford ESCORT 1600 GLX GT,
bj. '90, verlaagd, rood, RS-vel-
gen, XR3-interieur, vr.pr.
’18.500. Inr. mog. 05223-1487
b.g.g. 06-52918587.
Ford ESCORT 1.4 Bravo, bj.
8-'B4, 25.600 km, grijs. Vr.pr.

’ 13.000. Telef. 02510-44358.
Ford Sierra 20 Laser, m. '87,
brons metallic, ’ 10.900. Inl.
Autobedrijf SCHIPHOL, mr./
fin./gar. mog. Telef. 020-
-6041885.
ESCORT 1.4 CL. bj. '87, rood,
APK, 5-bak, slechts 48.000 km,
vr.pr. ’ 12750. 03403-71249.
FIESTA 1.1 L Festival, '86, wit,
nw.st, ’6950. 03418-58780,
06-52919420.
ESCORT 1600 Sport, '79, gold
met, APK 11 '92 bijz. mooi,
besl. goed,’ 1650. 023-358016.
Ford Sierra 2300 Diesel Sta-
tioncar, m. '89, 1eeig. (boekjes
t.i.), spierwit, zonw. glas,
hoofdst, 5-bak, dubb. spiegels,
achterwisser etc, nieuwstaat

’ 15.950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk
02510-10478/12264.
SIERRA 1.8 CL, m. '89, 5-drs.,
5-bak, cv., sunroof, APK
7-92 nwe. bnd., zeer mooi, als
nieuw, ’ 13.350. 020-6923640.
Door de bank teruggenomen:
Ford FIESTA 1.6 Diesel '88, 3-
drs., 5-bak, get glas, rood me-
tall., als nw., ’ 8750. Met boek-
jes. 2 jaar gar. Inr./fin. mog.
02158-23246/26778.
Door inruil verkregen mooie
Ford SIERRA 1.6 L, LPG, nw.
model, '84, blauw metallic, ge-
tint glas, dubb. spieg., 5-deurs,
siervlg., etc. etc. ’ 5950. Gar./
inruil mog. 02508-3660.
Ford SCORPIO 20 Ghia Injec-
tion Automaat, 5-'B7, 85.000
km, grijs, ’ 17.500. 023-257447.
ESCORT 1.6 CL, bj. 6-'B3, wit,
5-drs., w.w. glas, APK 5-92
i.z.g.st., ’ 4250. 03200-48574.
Smetteloze Ford Escort Diesel
Stationcar, ruime zuinige auto,
m. '86, 125.000km, papyruswit,
grijs stoff. inter., 5-bak, perf.
staat van onderhoud, ’ 7950.
CAR CENTRE HAARLEM BV,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
Ford FIESTA 1.1, 7-'B3, APK
11-92 perf. ond., 1e eig.,
50.000km, ’ 2950. 023-356278.
Ford Sierra 23 GL Diesel m.
'90, wijnrood metall, elektr. ra-
men, schuifdak, stuurbekr, s-
bak etc, ’ 18.950. Inr./gar./fin.
mog. „CARPOINT", 02510-
-12651.
Ford Escort '86, in prima condi-
tie, ’7250. Gar./inr. en fin.
mog. TRISTAR Auto's, Oud
Loosdrechtsedijk 56, Loos-
drecht, 02158-27600.
Ford Sierra 2.3 CL Diesel
Hatchback, m. '89, wijnrood
metallic, stuurbekr, 5-bak etc,

’ 14.950. Gar./inr./fin. mog.
„CARPOINT", 02510-12651

Cosworth
SIERRA 4-deurs Sedan, wit,
Recaro-inter, alle opties, alge-
hele nw.st, 11-'BB, ’38.950.
Gar./inr. enfin. mogelijk.

TRISTAR AUTO's
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
ESCORT 16 CLX, bj. febr. '91,
5-drs, kl. bordeauxrood,
26.000km. Inl. 01608-14206.
Bijzonder sportieve Ford Sierra
20 Laser, m. '89, signaalrood,
grijs gemêl. stof inter,
hoofdst, getint glas, 5-bak,
centr. vergr, perf. st. van on-
derhoud, ’12950. CAR CEN-
TRE Haarlem BV, 023-329750.
Zondag telef. infovan 11-3 uur.
ESCORT RS 1600i, in subl. st,
v.v. alle RS ace, o.a. 15 inch
velg, 195 bnd, spoil, el. ram,
schuif/kantd, orig. RS int,
rood, spec. uitg. Vr.pr.

’ 10.950. 035-858570.
Ford SIERRA 1.6 Laser 4-drs.
HB, bj. '86, ’lO.OOO. 01623-
-18758.
ESCORT 1.4 CL, bj. 5-'B7,
66.000 km, 1e eig, antraciet
met, spec. striping, geh. in
smettel. st, APK- pi. VVW-
gek. tot 11-'92 prijs ’10.500.
Evt. mr. pi. 3 mnd. BOVAG-gar.
mog. 023-370219.
SIERRA 20 CL Station, 5-drs,
nieuwst, bj. 8-'B7, cv, metal -
lic, ’ 11.950. 02230-21629.
SCORPIO 20 GL autom,
stuurbekr, 2-'B7, 1e eig. pi.
iboekjes, ’15.750. Scorpio 20i
CL stuurbekr, 6-'BB, 1e eig,
pi. boekjes, ’ 18.500. Scorpio
20 CL, LPG, 9-'BB, 1e eig, pi.
boekjes, ’14.750 mcl. BTW.
Dealerinr. auto's J. Meure,
02908-6061.
Ford ESCORT 1600 L bj. '85,
trekh, sch.dak, alarm, i.z.g.st,
pr. ’ 6850.02159-40431.
Ford SCORPIO 20 CL bj. '86,
APK, LPG, 5-bak, prijs ’9500.Telef. 08897-77592

Ford Sierra 20 GL, 4-drs. Se-
dan, grijs metall., '89, ’ 15.750.
Gar./inr. en fin. mog. TRISTAR
Auto's, Oud Loosdrechtsedijk
56, Loosdrecht, 02158-27600.
Ford Sierra 2300 Sedan, metal-
lic, 5-bak, t '90. ’21.500. Au-
tobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
Ford ESCORT XR3i, bj. 1988,
nieuw, 36.000 km, prijs

’ 29.500. Telef. 030-890461.
Terug van financ.instell.: Ford
ESCORT 1600 L m. '86. zilver
metall., schuifd., sportvlg., s-
bak, spoilers etc, ’ 6950.
ANWB/2 jr. gar./inr./fin. mog.
02510-21298.
Ford SCORPIO 28i Ghia, bj.
1985, grijs met, volautom., el.
ramen, open dak, prijs ’ 14.000.
Telef. 058-671294, na 1200u.
Ford Sierra 23 CL Diesel Sta-
tioncar, '89, brons metallic,
’17.900. Inl. Autobedrijf
SCHIPHOL mr., financ, gar.
mog. Telef. 020-6041885.
Zeer compl. uitgev. Ford Sierra
23 Laser Diesel!! 5-drs. Hatch-
back, m. '87, metallic, bruin
glas, vel. bekl., stuurbekr.,
deurvergr., 5 versn., schuif/
kanteldak, siervelg. etc, 1e eig.
(onderh.pap. aanw. pi. orig.!!
Nationale Autopas), ’11.950.
Garantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
T.k. mooie Ford SIERRA 23,
'86, APK-gek., 5-drs., wit,

’ 6950.Telef. 05234-1650.
T.k. ESCORT XR3i, '85, Gerst-
mann-uitgebouwd, 16" Borbet
velg. pi. 225voor en 245achter,
Sebrmg uitlaat pi. verlaagd, pi.
schuifdak. Telef. 05720-60154.
Ford Taunus Combi LS Auto-
maat, '88, diepzwart van kleur,
get glas, central lock, elektr.
ramen etc. d.rood velours int,
dubb. elektr. spiegels etc.
’24.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar.,
fin./inr. mog. 023-292400.
Ford SCORPIO 25 Diesel,
9- '88, metallic grijs, ’19.950.
04906-1387.
Ford Escort 1.4 CL RS-uitv.,
'90, 1e eig., wit met gr. w.w.-
glas, verk. in abs. nw.staat,
schadevrij, ’15.950. Gar./inr.
mog. SOENDA Automobielen,
023-263842

Ostade
heeft alle technische

MOTORONDERDELEN
o.a. carburateurs, ontstekingen

en alle injectie-delen
013-436997

fax 013-420805
Verzend, ook onder rembours

SIERRA 23 Diesel Laser, 6-'B6,
stuurbekr., c.v, 5 versnell., in
perf. st, ’ 9750. 013-702872
Ford Scorpio 20 GL m. '88,
5-bak, diamantzwart metall.,
elektr. ramen, LPG, ABS,
schuif/kanteldak, central lock,

’ 14.950. Inr./fin./gar. mog.
CARPOINT, 02510-12651.
SCORPIO 29i Ghia '88, 89.000
km, aut., met, sch.dak etc. Nü
’29.500. Hessing De Bilt,
030-202811.
T.k. SIERRA KR 4i 2800, ver-
keert geh. in orig. st, mooie,
nette auto. Keuring toegest, bj.
'84, ’17.900. Inl. 02265-2832
b.g.g. 02207-14852
VLIETSTROOM Exclusief b.a.
Ford Scorpio 2.8iGhia Auto-
maat, m. '87, kl. blauw, stuur-
bekr., airco, elektr. ramen,
speedcontrol, luxe grijs Pull-
man interieur, 4x hoofdsteu-
nen, deze auto verkeert geheel
in nieuwstaat, prijs ’ 14.950.
Inruil/financ/garantie. Telef.
01718-76245.
Ford SIERRA 20 GL Auto-
maat, 4-deurs, bj. 1984, prijs

’ 5250.Telef. 055-661709.
4x4 Sierra

GHIA STATION, 1988, wit,
open dak, trekh, ABS, 75.000
km, ’ 34.500, met autopas.

Ford-dealer Roeleveld
Maarssen, 03465-62541

Taurus LX
1989, leder bekleding, airco,
l.m. velgen etc, donkerbl. me-
tallic. 80.000km.
Scorpio 2.4. iCL

Sedan
okt 1990, donkerbl. met,
34.000km, el. sch.dak, nw.st.

1 JAAR GARANTIE
Autobedrijf Avelingen, off.

Peugeot-dealer, 01830-33733
Ford ESCORT 1600L 11-1983,
met APK, ’5250. Telef.
035-42656.
TAUNUS 20 GL Combi, bj.
1980, APK 8-92 rek. ter inz.,
vr.pr. ’ 2000. Inl. 020-6206950.

Zeer mooie Sierra 6-cil. GL bj.
1985, 5-drs, 5-bak, a.spoiler,
Zender grille, dubbele koplam-
pen, spieg, stereo etc, nieuw-
staat, ’8950. 02240-16912
„DE WAAL" Automobielen.
Sierra 20 GL, m. '88, ’ 12900.
BOVAG, HOLLA AUTO'S,
020-6592654/6597486.
Nw. model Ford Fiesta, rood
metall., stof inter, get. glas,
siervlg. enz, '86, ’ 7950. Inr.
mog. A.C.H. HOOFDDORP, te-
lef. 023-294072
Ford USA-ONDERDELEN v.a.
bj. 1970 t/m 1990, gebruikt
Luijben, Soest, 02155-12478/
13617, Industrieweg 26, Soest.
Ford Sierra 20 CL Stationc.
'88, in nw.staat, ’ 14.950.
Gar./inr. en fin. mog. TRISTAR
Auto's, Oud Loosdrechtsedijk
56, Loosdrecht, 02158-27600.
Door de bank teruggenomen:
Ford Sierra 23 GL DIESEL HB
'90, 5-drs, 5-bak, stuurbekr,
schuifd, get. glas, blauw me-
tall, als nw, ’17.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
T.k. CAPRI 23, bj. 11-79, APK
10-92 lichte schade rechter
voorscherm, vraagprijs ’3OOO.
Telef. 075-177783.
Sierra 23 D, 5-d, '86, st.bekr,
besl. goed, ’B5OO mcl. BTW
(exp. teruggave). 023-357685.
Ford Scorpio 20 CL m. '90,
69.000 km, nationale autopas,
LPG, zwart metall., stof inter,
nw. type motor, centr, vergr,
alarminstall, in nieuwst,
’22750. Autobedrijf KONIJ-
NENBERG, 023-360133 b.g.g.
06-52802926.
SIERRA 23 V6Ghia, bj. '84,
5-drs, automaat, ’B5OO. Inruil
mog. Telef. 05250-2518.
Ford Scorpio 20 GL, nov. '89,
o.a. diamantzwart, stuurbekr,
schuifd, centr. lock, ABS etc.
’18.950. Met gar. Inr./fin. en
ANWB mog. Automobielbedr.
SMIT HAARLEM B.V, Rijks-
straatweg 174, Haarlem. Al 18
jaareen begrip. 023-380942

Ford ESCORT 1600 CLX
Sportuitv. origineel van Ford,
magn. wielen, spoilers, schuif-
kanteldak, 5-bak, bj. 4-'9O, 1e
eig., ’21.750. Gar. inruil mog.
04702-3040.
Uniek mooie Ford Scorpio 20
CL, m. '87, bronzitbrown me-
tallic, w.w. gl., velours bekl.,
ABS-remsyst, 5 versn., deur-
vergr., a.spoiler, orig. RS sport-
velg., 1e eig. (onderh.pap.
aanw. pi. orig.!! Nationale Au-
topas), ’ 12.950. Garantie, mr.
mog. „HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
Door de bank teruggenomen:
Ford SCORPIO 20 CL '89,
LPG, 5-drs., 5-bak, get. glas,
blauw metall., als nw., ’ 14.750.
Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
SIERRA 20i Sedan, bj. '90, km
43.000, m. rood, veel extra's, 1e
eig., boekjes aanw., nw.pr.
’38.000, nu ’21.750. Telef.
035-213026.
ESCORT XR3i 1600, rood,
1984, perf. onderh., div. extra's,
vr.pr. ’ 9950. 040-425556.
Ford CAPRI, bj. '80, kl. bl. met.
mooi en goed onderh., vr.pr.

’ 1750. Telef. 072-111771.
Ford FIESTA, bj. 11-'B4, APK-
gek., kleur wit, i.z.g.st, ’ 5950.
Telef. 033-806040.
SIERRA 18 CL 4-drs. Sedan,
m. '88, bijz. mooie st, grijs
met, get. glas, centr. slot,

’ 12.500. Inr./gar. 02503-38470.
""■Sierra 20 GL"** Gitzwart,
2-'BB, 5-drs., 1e eig., EENMA-
LIG ’ 14.950. 035-46912/60561.
SCORPIO 20 CL, dcc. '89,
LPG, DOHC-motor, in nw.st,

’ 18.950.BOVAG, 02297-3910.
Zwarte ESCORT 1.6 GL, m. '84,
onberisp. staat, 3-drs., nwe.
APK, ’ 5750.02550-11428.
Van 1e eigenaar ingeruild uniek
mooie Ford SCORPIO 2.4 Gü
(injection), LPG, m. '88, zilver-
grijs metallic, getint glas, dubb.
spieg., doorlock, elektr. ramen,
stuurbekr., sportvelgen etc,
etc, ’15.950. Gar./inruil mog.
Telef. 02508-3660.
Let op!! Uniek mooie Ford
Escort 1.6 XR3, '82 (kent. '88
TR-14-PN), zilver grijs metal-
lic, getint glas, dubb. spieg.,
Recaro interieur, schuif/kantel-
dak, sport-uitlaat etc. etc.
’5950. Gar./inruil mog. Telef.
02508-3660.
Ford SIERRA, 4-'B7, 2 Itr. CL,
5-drs., LPG, onderh.b. aanw.,
APK 4-92 i.nw.st. ’10.950.
Telef. 02154-24060.
Ford FIESTA 1.1, bj. 9-'B7,
kleur blauw, 5 versn., i.z.g.st,

’ 8750. Telef. 03405-61541.
Mooie Ford Scorpio 20GL Au-
tomaat, met stuurbekr., orig.
m. '89, o.a. metallic, getint glas,
4x hoofdst, elektr. ramen etc.
Nw.pr. ’ 54.750, schadevrij en
in prima staat, ’17.950. Met
gar. Inr./fin. en ANWB mog.
Automobielbedrijf SMIT
HAARLEM BV., Rijksstraat-
weg 174, Haarlem. Al 18 jaai
een begrip. 023-380942
Ford FIESTA 1100 Luxe, m. '86,
1e eig., 71.000 km, brons me-
tall., get. gl., rad./cass., geh. ir
nw.st., ’ 7950. 02507-19763.
CAPRI 20 V6, '80, APK 12-92
nwe. banden/uitl., goede auto,

’ 1450. Inl. 035-838374.
TURBO D Sierra Sedan, 1-'91,
van part, weg. omst, 11.00C
km, 1 jr. Ford-gar., st.bekr., get
gl., cd-speler, abs. nw. Nw.pr
’40.000. prijs ’29.500. Inr
mog. Telef. 020-6455812
SCORPIO 2.0 GL, bijna 1988
LPG, antraciet, schuif/kantel-
daketc, ’ 14.500. 030-251029.
Ford SIERRA 20 Laser, 3-drs.
bj. 11-'B6, antraciet met, centr
vergr, get. glas, nwe. LPG
inst, dealer-onderh, als nieuw

’ 9000. Inl. 085-234278.
Ford Sierra 23 CL Diesel Spe
cial Sedan, '90, papyruswit, 1<

I eig, stuurbekr, w.w. glas, toe
renteller etc. ’19.500. Inl. Au
tobedrijf SCHIPHOL. Inr./fin,
gar. mog. 020-6041885.
FIESTA 1.1 CL, bj. 9-'B6
i.z.g.st, aantoonb. 36.000 km
APK-gek. t/m 9-92 vr.pr

’ 8995. 05920-57810.
Ford Escort 1.6 CL '88, zilve
metallic, 5 versn, w.w. glas
LPG, ’11.750. Inl. Autobedrij
SCHIPHOL inr./financ/gar
mog. 020-6041885.
Ford SIERRA 1.6 L bj. 1983
kent. 1987, diam.zw. met, 5
drs, ’ 4950. 023-390390.
Uniek!! Zojuist uit USA v. ver
lofganger: Ford Escort 1.9 GL
'88, 1e eig, brons met, get
glas, 5 speed, abs. schadevrij
’9850. Gar./inr. mog. SOEN
DA Automobielen, 023-263842
Escort 5-drs. Stationcar Diesel
m. '88, nieuwst, ’11.500
Escort Diesel, 5-deurs, m. '90

’ 14.950. Escort Diesel, m. '88

’ 11.000. 1 jaar garantie. AUTC
KORREKT, 02507-15874.
Ford Scorpio 20 GL, '89, rook
zilver met, dubbele spiegels. trekhaak, schuif/kanteldak
elektr. ramen, getint glas, LPG

■ licht stoffen inter, ged. neer
klapb. achterbank. Auto verk

iin nieuwstaat. Prijs ’ 18.75C, Telef. 02240-98873/98256. Lancia-dealer AUTOSTAD b.v
Escort 1.8 CLD RS '90, blauv
met. Turbo velgen, alles ii. kleur, 5-bak, get. glas, koffer. spoiler, schuifdak etc.

' ’19.500. Mooiste van Ned
020-6530802 Hoofddori

' „CABALT AUTOMOBIELEN"
'.Ford SIERRA 20L 1984, me
I APK, ’ 5950. Telef. 035-42656.
! SIERRA 20GL Autom, 5-drs

'85, 83.000 km, aantoonb, bl
: met, airco, LPG, verk. i.nw.st
! vr.pr. ’ 8750. 03404-32292

ESCORT 16GL 3-drs, 5 versn.
'84, trekh, open dak, rood, prij:

i n.o.t.k. 05720-58131.
Ford Scorpio 20 CL, v.v.LPG-installatie,'B6, 131.000 kn
(boekjes t.i), wit, 5-bak, ABS

' dubb. spiegels, radio/cass. etc.
nieuwstaat, ’9950. KARSI. Beverwijk. 02510-10478/12264.
Ford Sierra 23 CL Diesel Se

' dan, m. '90, signaalrood, stuur
bekr. etc, ’ 18.900. Autobedrij, SCHIPHOL inr./fin./gar. mog, Telef. 020-6041885.

■ Ford Sierra 23 Stationc. Vai■ Diesel, m. '89 (grijs kent.)

■ spierwit, stoff. dessin int, 5
bak, serviceboekjes t.i
’13.750. Autobedrijf EEKHOF. 02907-2785/6628.. Ford Sierra 23 CL Diesel Se

1 dan, m. '89, blauw metall,
versn, stuurbekr. etc

I ’15.900. Inl. Autobedrij, SCHIPHOL. Inr./fin./gar. mo_. Telef. 020-6041885.

' SIERRA 1.6 CL LPG, '86
blauw, ’11.650. Scorpio 2i
CL, 5-'9O, ’26.750. Inr./gar.> fin. mog. 05250-2610,Elburg.

Ford Scorpio 20 CL Col
v.v LPG-install., m. '90. 1«
(boekjes t.i), granietgroeß
tallic, getint glas, hoofdsl
bak, ABS, achterwisser, <
lock etc, nieuwstaat!! ’ 18
Gar./inr./ANWB-keuring
KARST Autobedrijven I
lem/Beverwijk. Telef. C"
10478/12264. ,
T.k. Ford FIESTA, bj. dêo
APK tot 1092 vr.pr. ’020-6992217.
2x Ford Scorpio 24i + 23
5-bak + AUTOM., antr
rood metall., alle optig
nw.st., m. boekjes, m. '83
’22950. Met N.A.P.-.
BOVAG-gar., Wim Ovet
Inr./fin. 02510-41232
Ford PROBE GL Aut.,
38.000km, met. lak, alu v(

airco etc. Nü ’ 37.500 H«
De Bilt, 030-202811.
Sierra 2300 GL Diesel S
STUURBEKRACHTIGING;
cv., 5-bak, trekh
diam.zw., weinig km, bof
nw.st, m. '90, ’l9 750
BOVAG-gar. W. Ove»
02513-12484,ook zo. 12-1j
Ford Escort XR3i „injec*
m. '86, alpinewit, 5-bak, i
lerset, sportvelgen

’ 12950. Gar./inr./fin.
„CARPOINT", 02510-126ff
SIERRA 1.6 Stat.car, t.
zeer gaaf en goed. f*
Inr./fin. 02990-35957. ■,
Ford ESCORT 1.6CL DieSS
'87, champagne met
prijs’ 8750. Inl. 072-640072
Scorpio 24i GL Autom , *
antraciet, el. schuifd., er'
contr., zeer scherpe prijs-'
RENSELAAR CAR:
221231. '_
TAUNUS 1.6 GL Ghia,
mod. '83, APK 8-92 <iPullm. bek, ’2150. 023-3_j
ESCORT XR3i, 7-'B5, g»
Sebring sportuitl., elektr
men, l.m. velgen, schuit
alarm, deelbare achterb
schadevrij. 04105-16065.
SIERRA 1.8 Laser, orig 1
zilver met., 5-drs., iij
Vr.pr. ’ 6750. 023-390390^i SIERRA 1.6L 5-drs., bj 1(
(opknapper), APK

’ 3250. Telef. 03200-48574.
T.k. Ford ESCORT Dies 3
3-'B6, APK 5-92 blauw l
5-drs., 5-bak, i.z.g.st, '’8950. Inl. 02159-47733
Ford Sierra 23 GLD Dies»
drs., v.v. stuurbekr., '88, 1e
130.000 km (boekjes-a. spierwit, getint glas, hoof
velours int, doorlock &
etc, geheel in nieü'
’12950. Gar./inr/AN*

'keuring mog. KARST Aut<
drijven Haarlem/Bever
02510-10478/12264.
ESCORT 1.3,85, ixni 11-92 pr. ’6750. Telef. j: 6241575. M
Escort 1.6 D, 5-drs. Statie*
89.000 km, m. boekjes, t
met, 5-bak, get. glas, trekh

'1e eig., m. '87, ’ 11 750.
VAG-gar. Met N.A.P.-U, WIM OVEREEM, 02510-41 J
T.k. Ford ESCORT 1.1, bj.

i '87, 1e eig., plm. 65.000 kit
zw., sportvelg., prijs ’ll, 013-357384. j■ Ford SIERRA Sedan 20
zilver, LPG, bj. '88, pr. ’ U, Telef. 08870-17222 _

' FIESTA 1.1 L, mrt. '83, j
'92 75.000 km, ’ 4250. 02
68281, Volendam. J1e eig. Ford SCORPIO 20

- bj. 1987, grijs metall.,/V- LPG, schadevrij, 5 vers'
’12750. Inl. 030-890461.^,

-VLIETSTROOM Exclusief
van 1e eigenaar, bijzo,
mooie Ford Sierra 2.3 CL D
Station, m. '90, kl. zwart, g 1■ glas, 5 versn, stuurbekra'. ging, deurvergrendeling,
stoff. interieur. Auto verkee

! optimale staat, ’19.950.r uil/f inanc./garantie.
01718-76245. „

Scorpio 24i, 7-'BB, ’ 15, Scorpio 20CL, 9-'B7, ’l2--, Sierra 23 D Sedan Sc*. 11-'B9, ’16.400. Sierra 2."
HB Special, 9-'B9, 4

: ’ 16.200. Sierra I.6CLSp<
10-89, ’15.600. Sierra

'< Special, 8-'BB, ’ 12900. 5
1.6 CL, 5-'B9, LPG, ’l3
Sierra 20 CL, 3-'BB, ’ 12-
Sierra 20 CL. 7-'B7, ’lO
Sierra 23 D, 4-'B6, f&
Escort 1.4 Bravo, 4-'BB, "
APK, ’11.400. Escort 1.6
7-'B6, ’9OOO. Escort St»
1.6 D, 10-'B5, ’6BOO. Fiësfl>
DHB, 7-'BB, ’B5OO. Fiesta
1.6 D HB, 10-'B7, ’5900.fin. Fin.kant, 035-64444/6]
Ford SIERRA 1.6 L bj.
APK 10-92 5-drs, blauwf
i.g.st, ’ 5450. 02507-12756,
Schitterende ESCORT *l

;'B2 APK 5-92 blauw «
sch./kantdak, veel ex*

’ 6450. Telef. 01845-2834.
ESCORT RS Turbo, \

' schadevrij, 1e eig, 240 pk-
lef. 013-561091. ,
Ford SIERRA 23 D, 1985,
trekh, APK 4-92 zilverj

’ 7450. Koopje! 020-695009.
[ ESCORT 1600 L, bj. '84, ai. maat, LPG, 5-drs, APK 11-

-; i.z.g.st. Inl. 04139-1871. „
i Scorpio 2.4 GL Aut, *"77.620 km, d.blauw met,

velgen, stuurbekr, elek ra*. etc, ’ 30.950. Scorpio 20
)8-'B9, 66.000 km, borde"
rood met, LPG, radio/<^

f ’ 24.950. Sierra Sedan 20Ï
LPG, 10-'B9, 63.000 km, ,

■ centr. vergr, getint glas,

' dio/cass, ’21.950. V.'
WITTEBRUG B.V. Den rf

' telef. 070-3429342
Ford CAPRI 2 liter GL 11, &..[ APK, bj. '79, i.z.g.st, ’1'Telef. 02907-8124.

'SIERRA 20 i CL Sedan.T?; 16.000 km, 8- '90, ’ 24*
Inr./gar. 023-350144/33475?; CAPRI23S,'79, 235-pk,sf

' uitv, verl, vele extra's, r

792 Vr.pr. ’ll.OOO.01714-12442 [*
Ford FIESTA 1.6 Diesel, bj^

f wit, 5 vern, i.z.g.st, van pj
115.000 km, vr.pr. f~9

' 05788-5441 na Muur.
ï Sierra 23 D, 4-drs. S«|

nieuw model '88, veel exfl
'. nieuwst, ’13.950 Inr,

nanc/gar. RODENBURG ï
' Voorschoten, 071-323450. .

Nieuw
: ESCORT 1.3, bordeaux, M

10-'7B, rookzilver, orig. 3»
f km. ’ 4500. Inl. 033-650450.;

ORION 1.6 i Ghia, bj. '86, i
9-92 Recaro st, i.z.o

" ’ 10.500.085-233786. v
jSPORTVELGEN 14" (nieuV
i doos) pi. banden en wielsloi

’9OO. Telef. 023-263391, bl
06-52803186.

—— ,——
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Dick Jaspers onderuit in kwartfinale
GENT, zaterdag

, Dick Jaspers heeft dekwartfinale van het eerste toernooi om de wereldbeker driebanden in
jj*tBelgische Gent niet overleefd. In het sfeervolle casino wist hij in zijn opmars naar de

niemand minder danRaymond Ceulemans te verslaan. Maar deKoreaan met een
Amerikaans paspoort, Sang Lee, was een maatje te grootvoor de speler uitSint Willebrord.

Voor Jaspers begon de.kwartfinale goed. Hij wist de
■eerste set met 15-8 op zijn

j*aam te brengen. Maar SangLee liet zich door die neder-
laag niet van de wijs bren-pn. Sterker nog, hij won de

" tweede set met 15-2 en ook dederde set ging met 15-5 naar

"** Koreaan. In de vierde set
Probeerde Jaspers van alles
jttft debalans in evenwicht te
hijgen, maar Sang Lee was
*eer te sterk: 15-9. Met een, *"1 nederlaag was het eerste

I Wereldbeker-toernooi voor
Jaspersten einde.

Rini van Bracht heeft dit
seizoen met pech te kampen.
«»de grand prix-toernooien,
**»« de voorlopers zijn van de

,' strijd om de wereldbeker
liep hij bij her-haling tegen spelers op dietoevallig tegen hem een uit-

konden noteren,
Jan Arnouts, de speler

" VOETBAL — Duitsland, zes-i'^de speeldag. MSV Duisburg -
Frankfurt 3-6, Watten-r?he'd 09 - Bayern München 0-0,

porder Bremen - 1. FC Kaisers-
«utern 0-2. Stand aan de kop: 1.rj^acht Frankfurt 16-22,2. Kai-n^'autern 16-20, 3. Leverkusen
l^S. 5. Stuttgart, Bor.Dort-

15-18, 6. MSV Duisburg,„18, ... 13. Bayern München'6-15.
" VOETBAL—België, twaalfde

'Peeldag: Charleroi - AndërlechtO-o.

uitEtten Leur, kan daar van
meepraten. Hij maakt een
sterk seizoen door, maar net
op het beslissende moment
moet hij een nederlaag in-
casseren, zoals in Wijehen
en in Gent.

Ludo Dielis moest de kleu-
ren van de Belgische biljart
wereld verdedigen, maar
ging later op de dag in de
halve finale onderuit tegen
Sang Lee. De Fransman Ri-

chardBitalis, die in het voor-
seizoen niet veel heeft ge-
presteerd, moet het in de
andere halve finale opnemen
tegen de Zweed Torbjörn
Blomdahl. Blomdahl is op
het juiste moment in vorm
en wist vorige week een
grand prix-toernooi in Duits-
landopzijn naam te brengen.

Uitslagen tweede ronde: Blom-
dahl (Zwe)-Rudolph (Dvi) 3-0 (15-4
15-12 15-8), Zanetti (Ita)-Arai (Jap)
3-1 (15-11 1-1515-1415-1).Kwartfi-
nales: Dielis (Bel)-Caudron (Bel) 3-2
(8-15 15-87-15 15-8 15-7), Sang Lee
(VSt)-Jaspers (Ned) 3-1 (8-15 15-2
15-5 15-9), Bitalis (Fra)-Comori (Jap)
3-1 (3-15 15-13 15-12 15-12), Blom-
dahl-Zanetti 3-1 (15-13 15-10 5-15
15-7). Uitslagen halve finale: Sang
Lee-Dielis 3-0 Andere halve finale:
Blomdahl-Bitalis.

Biljarten
door Bert
Voorthuijsen

Serieuze Brabander wil
frustraties kwijt...

VOORN EEUWIGE TWEEDE
AMSTERDAM, zaterdag

„Ik geloof dat ik een soort 'Joop Zoetemelk-syndroom' heb", zei Albert Voorn na
afloop van de Dunhill Trophy-finale, gisteravondbij Jumping Amsterdam. „Wat ik
ook doe, hoe hard ik ook train, er is altijd iemand netvoor me. Nee, natuurlijkkan ik
de schuld niet aan mijn paard geven. 'Oisterwijks Opstalan' doet het fantastisch,
maar net op de cruciale momentenfaal ik. Faalt hetpaard, wat maakt hetuit?"

Opperste vreugde en diepe
ontgoocheling liggen dicht
bijeen in topsport. De Bra-
bantse ruiter Albert Voorn
heeft hetalvaak moeten erva-
ren. Ook gisteravond weer in
de Amsterdamse RAI. Piet
Raymakers en hij hadden
zich geplaatst voor de eerste
barrage van de Dunhill Tro-
phy. Raymakers had vrijdag
met zijn negenjarige merrie
Optiebeurs Ratina Z niet zo
geweldig gereden en Albert
Voorn zou zijn kans dit maal
schoon zien. Maar in de barra-
ge zette Raymakers, foutloos,
een tijd neer van 41.06. Albert
Voorn ging daarna van start.
Onder druk andermaal. En
Oisterwijks Opstalan wierp
een balk af en weer werd
Voorn tweede.

„Ik begin er nu echt aan te
twijfelenof ik weltalent heb!

zei hij na afloop eerlijk.
„Op het beslissende moment
mis ik net dat kleine beetje.
Eigenlijk is er niemand met
wie ik er echt over kan pra-
ten. Met mijn vrouw, ja,
maar daar schiet ik in de
sport weinig mee op. Met
Henk Nooren misschien, de
springruiter die nu het
Spaanse nationale team
traint en coacht. Die snapt
mijn probleem ook. Ik geloof
zelf echt dat het een kwestie
isvan gebrekaan talent."

Albert Voorn en geen ta-
lent? Topruiters als Piet Ray-
makers, JosLansink en al die
andere Nederlandse cory-
feeën praten vol lof over hem:
„Een paardesportman in hart
en nieren, een man die bloed-
serieus metzijn sport bezig is,een man die hetéchte paarde-
gevoel heeft!"

Voorn haalt zijn schouders
op. „Het zitbij hem 'tussen de
oortjes' waarschijnlijk", zei
collega Piet Raymakers eens,
de winnaar van gisteravond,
„hij kan niet echt ontspan-
nen."

„Misschien is het dat wel",
reageert Albert Voorn, „ik be-
gin steeds meer aan mezelf te
twijfelen. Soms heb ik goede
resultaten, vooral wanneer ik
in het nationale team moet
presteren. Maar wellicht kan
ik toch beter scoren met ren-
paarden, moet ik overschake-
len naareen andere hippische
discipline, ik weet het niet
meer."

ons betreft ligt er geen druk
opzijn schouders."

Piet Raymakers, de ruiter
van Leon Melchior, sloeg an-
dermaal op tijd toe met zijn
negenjarige merrieRapina Z,
het paard dat sinds twee
maanden ook door Tjerk
Westerterps' 'Optiebeurs' is
geadopteerd. „Het zijn de

Een te grote druk? Zijn
sponsor, Cees van Opstal, di-
recteur van Opstalan Bouw-
bedrijf in Brabant: „Wij hel-
pen Albert op alle fronten, hij
mag zijn eigen plan trekken.
Hij heeft goede paarden. Wat

kleine dingen", zegt Voorn,
„als ik even inhoud omdat
het mis dreigt te gaan, dan
geeft Piet juist de vrije teu-
gel." Toch maakt Voorn een
goede kans op uitverkiezing
in de Olympische selectie van
Nederland. Bondscoach Hans
Hom heeft hem goed op de
korrel. Want betrouwbaar,

consciëntieus en erg goed is
hij. „Ik moet eens van dat
eeuwige 'tweede-mans-syn-
droom' af", zegt hij serieus.
In de Dunhill Hospitality-
unit in de RAI hieven zij
gezamenlijk gebroederlijk
het glas, winnaar Pier Ray-
makers, tweede man Albert
Voorn.

Joop Zoetemelk in de Tour
de France, Gerrit Wolsink in

het wereldkampioenschap
motorcross, Piet Keijzer bij
Ajax... het 'noodlot' van de
eeuwige tweede man. „Eens
zal hij het toch maken!" zeg-
gen de collega-ruiters van Al-
bert Voorn. Hij heeft nog
even tijd om, tot de Olympi-
sche Spelen, over zijn twijfels
heen tekomen...

Amsterdam. CSI-W, tweede dag.
finale Dunhill Cup, nationaal, tabel
A, 1,50 m, na eerste barrage: 1.
Raymakers/Ratina Z 0 strafpunten, 2
Voorn/Oisterwijks 4; zonder barrage: 3.
Tops/4-66,72, 4. Ehrens/Macho KB 4-
-67,20, 5. Van der Vleuten/Olympic Bal-
tazar 4-67,26, 6 Hendrix/Aldato 4-
-69,50, 6. Willemsz Geeroms/B. Jonggor
12-64,01, 7. Swelheim/Balderdash 12-
-67,60, 8. Zoer/Dolcevita 12-68,83.

Eindstand: 1. Raymakers 89 punten.
2 Voorn 85,5, 3. Tops 73, 4. Lansink 72
5. Willemsz Geeroms 69, 6. Hendrix 66,5,
7. Bril 65,5, 8. Swelheim 59,5.

Dressuur Intermediair II: 1. Monica
Theodorescu (Dvi) Grunox 1277, 2 Ot-
to-Crepin (Fra) Maritim 1253, 2 Haazeiv
(Ned) Ushin 1222 4. Bartels (Ned)
Olympic Courage 1211, 5. Reiner Klimke
(Dvi) Barin 1209, 6. Van Olst (Den)
Chevalier 1195, 7. Rutten (Ned) Clave-
cimbel en Heuseveldt (Ned) Wolibrie
1190.

Proef Z2. nationaal: 1. Van der
Schaft/Diva 610, 2 De Kok/Calypso
583, 3. Sponselee/Barbria 571, 4. Strijk/
Bossanova Boy 570, 5 Strijk/Darwin
565.

" BADMINTON — Bangkok.
Thailand Open. 120.000 gulden.
Vrouwen dubbelspel, halve fina-
les: Coene/Van den Heuvel (Ned)- Chen Ving/Wen Oyng (Chi) 15-
-8 18-13. In finale spelen Coene/
Van den Heuvel tegen Hye Youn-
g/YoungAh uitZuid-Korea.

" Albert
Voorn werk-
te zich giste-
ren in het
zweet, maar
kon ander-
maal niet ze-
gevieren.

Foto:
FRANS
JONGEN

Paardesport
door Berry
Zand Scholten

PDM gepikeerd over schrijven
OOSTERHOUT,zaterdag

, Manager Krikke van PDM heeft geprikkeld, en verbaasd,
*elH:s genomen van de brief van voorzitter drs. P. Zevenber-
j|eö ran de nationale wielerunie (KNWU). In het schrijven
*j>tD.t de voorzitter terug op de besmetting die de complete
Ploeg dwong tot het verlaten van de Tour de France. Zeven-
T^gen beschuldigt in bedekte termen PDM ervan het ge-

haakte middel Intralipid te hebben gebruikt om dopingpro-
te maskeren.

Krikke verwijst in zijn
«actie naar het medisch rap-

P°n van Dr. Schollaert, dat
*^rd overhandigd aan Tour-

Dr, Porte en de directiea 1de Tour. Na bestudering
saf de Tour-directie op 2 au-
S^stus een communiqué uit,

insinuatiesals gebruik
VftH erytropoétine of testoste-ron nadrukkelijk van de hand

erden gewezen.

Commodore wil
nieuwe hal

DEN HELDER, zaterdag
Het bestuurvan debasket-

balclub Commodore wil in
Den Helder een nieuwe bas-
ketbal- annex tennishal la-
ten bouwen, die aan 5000 —en door middel van een uit-
breidingsmogelijkheid 6500— toeschouwers plaats zou
moeten bieden. Volgens
voorzitter Piet Meyerzijn de
plannen in een vergevorderd
stadium. De huidige sport-
hal De Slenk voldoet met
1500 plaatsen niet aan de
Europa Cup-eisen van de
FIBA (Internationale Bas-
ketbal Bond), die een capaci-
teit van 4000 verlangt, maar
mag bij wijze van dispensa-
tie tot 1 juli 1994 voor Euro-
pese wedstrijden gebruikt
worden. De nieuw te bou-
wen hal zou zon 6 miljoen
gulden moeten gaankosten.

Schadelijk
öe PDM-manager heeft be-

»?Jp voor de zorg die de
pNWU uitstraalt voor het
J^ago van de wielersport,
Jf|aar vindt de brief schade-
jjl< voor PDM in het bijzon-
/** en de sport in het alge-
reen. Hij zal de medici, die
?estijds het onderzoek heb-
-7*l geleid, verzoeken in con-

ct te treden met de mcdi-
commissie van de Unie.

s|j terugkeer van ploegleider
Jjjsbersuit het buitenland zal. OM zich beraden over even-
l,»ele acties.

'Siciliaan' helpt Anand op paard
TILBURG, zaterdag

Wat een ronde, wat een slot van het Interpolis-toernooi. De wereldkampioen verliest niet zo
verschrikkelijk vaak en als hij verliest, is het uiteraard sensatie. Zo was dat dan gisteren het
geval. Anand, niemand minder dan hij, niemand minder dan die toch wel superbegaafde
Indiër, die in de afgelopen twee jaarvolstrekt is doorgebroken naar de wereldtop, niemand
minder dan deze Anand speelde Kasparov volstrekt naar de bodem. Een spectaculaire
Siciliaan, waarinAnandvanaf het begin ontzaglijkfel van leertrok.

De beslissende fout van
Kasparov is vermoedelijk
20...Tg8. Daarvoor, daarna en
steeds er tussen door was het
al maar spannend, al maar
adembenemend. Deze neder-
laag schudt de ranglijst door
elkaar, zodat degedoodverfde
winnaar er nu zeer voor zal
moeten vechten in de laatste
twee ronden. Vandaag is die
een na laatsteronde.

Ook Karpov ging er onder-
door. Tegen Kamsky kwam
hij in eenruil-variant van het
Grünfeld-Indisch eigenlijk al
na de opening slecht te staan.
Zeer verbazingwekkend.

Toen Kamsky het verkeerd
deed, kwam de stand weer
gelijk, maar de jonge nco-
Amerikaan ging — om op ei-
gen veiligheid beducht te zijn
— nog eens extra fel op winst
zitten spelen. En ineens liep
er een vrij-pion door en moest
Karpov erkennen dat hij zo
goed als verloren stond. Hij
vocht lang door, verloor een
stuk en kijkt tegen een moei-
lijke, zo niet hopeloze positie
aan.

Remise werd Short-Kortsj-
noj, Rubenstein-variant van
de Franse partij. Wit wint
een pion, staat misschien ge-
wonnen, misschien net niet,
maai laat het uiteindelijk
naar remise lopen. Timman
tenslotte kwam tegen Bare-
jev al snel in het voordeel.
Ook hij won een pion, bleef
beter staan, maar geleidelijk,
aan nivelleerde de zaak wat.
Winstkansen blijven behou-
den.

ZETTENVERLOOP: Wit: Anand.

zwart: Kasparov. twaalfde ronde: 1.
e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3. d7-d6, 3.
d2-d4, csxd4, 4. Pf3xd4, PgB-f6, 5.
Pbl -c3, a7-a6, 6. f2-f4, e7-e6, 7. Lfl -d3, PbB-d7. 8. 0-0, DdB-b6, 9. Lcl-e3.
Db6xb2, 10. Pd4-b5, a6xbs, 11.
Pc3xbs, TaB-a5. 12. Tal-bl, Tasxbs.
13. Tblxb2, Tbsxb2, 14. Ddl-al,
Tb2-b6, 15. Le3xb6, Pd7xb6, 16.
Dal-c3, LfB-e7, 17. Tfl-bl, Pf6-d7,
18. Dc3xg7, Le7-f6, 19. Dg7-h6,
KeB-e7. 20. Ld3-b5, ThB-gB. 21. Tbl-
dl, e6-e5. 22. f4-f5, Pd7-c5, 23.
Tdlxd6, Lf6-g5, 24. Dh6xh7, Pcsxe4,

25. Td6xb6, TgB-dB, 26. Lbs-d3, Lgs-
-e3+ , 27. Kgl-fl, Le3xb6. 28. Ld3xe4,
TdB-d4,29.c2-c3.1-0.

De uitslagenvan de twaalfderonde
luiden als volgt Barejev (Sov) - Tim-
man (Ned) 0-1, Short (GBr) - Kortsj-
noi (Zwi) 1/2-1/2, Karpov (Sov)-
Kamski (VSt) 0-1, Anand - Kasparov
(Sov) 1-0. Stand: 1. Kasparov 8 1/2
pnt, 2. Anand 71/2 en 1 afg. partij, 3.
Short 6 1/2 en 1 afg. partij, 4. Karpov
61/2 pnt, 5. Kamski 6 en 1 afg. partij.
6. Timman 5 pnt en 1 afg. partij, 7.
Kortsjnoi 4pnt, 8. Barejev 2pnt.

Schaken
door
Lex Jongsma

BALLESTEROS OP EENZAME HOOGTE
Van onze golfmedewerker

ROME, zaterdag
Welk land kan Spanje nog afhouden van de winst in de World Cup Golf? Hoewel er op de

baan van Le Querce bijRome nog twee volleronden te gaan zijn, lijken dekaartenvooral door
toedoen van Seve Ballesteros al geschud. De in topvorm verkerende Spanjaard produceerde na
zijn eerste ronde van 68 slagenop de tweede dag een score van 68, terwijl zijn teamgenoot José
Rivero na zijn sobere eerste ronde van 73 slagen dit maal in het spoorvan de meester bleef met
een score van 69.

Goed voor een slagen-totaal
van 279 (min 9 gezamenlijk),
waarmee het Spaanse duo
drie slagen afstand nam van
het Duitse tweetal Langer/
Giedeon en zelfs vijf slagen
op de Engelse supertandem
Faldo/Richardson.

vallend te lijf gaan, want ze
zijn razendsnel. Bovendien is
het moeilijk je concentratie
te behouden. Met een vierbal
sta je per slot van rekening
meer dan vijf uur op de
baan."
Voor het land dat de World
Cup in de wacht sleept, ligt
een half miljoen klaar terwijl
er voor de individuele win-
naar ook nog eens een prijsje
van 150.000 gulden te verdie-
nen valt. Geen onaardige be-
dragen dus in dit doorPhilip
Morris en Heineken gespon-
sorde evenement.

Vooral op de laatste hole
bewees Ballesteros dat er op
dit moment geen kruit tegen
hem gewassen is. Op dietoch
echt niet kinderachtige 18e
hole met een lengte van 500
meter waren twee supersla-
gen voldoende om op twee
meter afstand van de vlag te
landen.Dat zijn putt voor een
eagle (twee onder par) er niet
in ging, was onfortuinlijk
maar daar stond tegenover
datRivero een nietverwachte
birdie-putt produceerde.

„Je kunt niet alles heb-
ben," zei de uiterst ontspan-
nen Ballesteros na afloop met
een brede lach. „Je kunt deze
greens nu een maal niet aan-

(min 3) en Romero (min 3)
moet de 27-jarige Hollandse
professional voor zich dul-
den. „Ik heb gewoon zeer soli-
de gespeeld", keek Van der
Velde tevreden terug. „Drie
birdies en derest pars. Vooral
technisch ben ik de laatste
tijd stukken vooruit gegaan.
Dat geeft hoop voor de kwali-
ficatieronde over anderhalve
week in Montpellier waar ik
mijn Tour-kaart moet verdie-
nen voor het volgende sei-
zoen."

Teamgenoot Willem Swart
deed het met een ronde van
75 slagen een stuk minder
dan Van derVelde, maar met
een totaal-score van 291 (plus
3) staat het Nederlandse duo
samen met Canada op een
knappe veertiende plaats.

De Nederlander Chris van
der Velde perste er na zijn
eerste score van 73 slagen een
geweldige tweede ronde van
69 slagen uit, waarmee hij
zich in het individueleklasse-
ment op een schitterende ge-
deelde zevende plaats vestig-
de.Alleen Ballesteros (min 7),
Langer (min 6), Woosnam
(min 5), Darcy (min 4), Faldo

Stand World Cup na twee ron-
den: 1. Spanje (Ballesteros/Rivero) 279,
2 Duitsland (Langer/Giedeon) 282 3.
Engeland (Faldo/Richardson) 283, 4.
Schotland (Torrance/Montgomerie)
285, 14. Nederland (Van der Velde/
Swart) 291,Canada 291.

Bloedonderzoek
in Barcelona
BARCELONA, zaterdag

Olympische topsporters
kunnen reeds in Barcelona
onderworpen worden aan
bloedonderzoek naar do-
ping. Dit heeft Prins Alexan-
der de Merode, de voorzitter
van de medische commissie
van het Internationaal
Olympisch Comité, meege-
deeld tijdens het wereldcon-
gres voor sportwetenschap,
dat deze week in Barcelona
is gehouden.

De definitieve beslissing
valt in decembertijdens een
bijeenkomst van het lOC-be-
stuur in Lausanne. Tot op
heden werd dopingonder-
zoek alleen met urinemon-
sters gedaan. Wanneer de
bloedtest reeds in 1992 wordt
ingevoerd is dat een vooruit-
gang met vier jaar. Aanvan-
kelijk was dezemaatregel pas
voor 1996 in Atlanta voor-
zien.

Volgens De Merode be-
staan er nauwelijks legale en
ethische gronden de maatre-
gel tegen te houden. Specia-
listen van het lOC bestude-
ren deze maand nog eventue-
le weerstanden van religieu-
ze aard.

De urinemonsters worden
voorlopig niet afgeschaft.
Het bloedmonster wordt ge-
bruiktbij twijfel over de uri-
netest. Sommige dopingmid-
delen kunnen alleen in urine
worden teruggevonden, an-
dere alleen in het bloed.

Jorritsma maakt
selectie bekend

DEN HAAG, zaterdag
Bondscoach Hans Jorrit-

sma heeft een voorlopige
Olympische selectie van
achttien hockeyers samen-
gesteld. De groep bestaat uit
de zestien spelers die deel
uitmaakten van het team,
dat in september in Berlijn
derde werd in destrijd om de
Champions Trophy, aange-
vuld met Torn van 't Hek en
Leo Klein Gebbink.

De selectie ziet er als volgt uit:
Doel: Frank Leistra (Tilburg) en Bart
Looije (HGC): Veld: Floris Jan Bovel-
ander, Marinus Moolenburgh en Cees
Jan Diepeveen (Bloemendaal), Mare
en Robbert Delissen, Stephan Veen,
Hans Willem Dicke en Gijs Weterings
(HGC), Taco van den Honert (Amster-
dam), JacquesBrinkman en Torn van 't
Hek (Kampong), Bastiaan Poortenaar
(SCHC), Leo Klein Gebbink (Tilburg),
Wouter van Pelt (HDM). Maurits Crucq
(HCKZ) en Erik Parlevliet (Dragons).

De Graaf overleden
AMSTERDAM,

zaterdag
Bertus de Graaf, oud-we-

reldkampioen gangmaken,
is op 84-jarige leeftijdoverle-
den. De Amsterdammer
werd in 1929 nationaal kam-
pioen op de 50 kilometer. In
1933 was hij nationaal
stayerskampioen bij de
profs. Vijf jaar later begon
hij een loopbaan als gang-
maker.Leen van derMculen
en Jaap Oudkerk (2) verover-
den de wereldtitel achter
Bertus de Graaf op de motor.

" WIELRENNEN — Jeannie
Longo heeft gisteravond op de
overdekte wielerbaan van Greno-
ble haar wereldrecord op de 5
kilometer scherper gesteld. De
32-jarige veelvoudig wereldkam-
pioene voltooide de afstand in 6
minuten en 17,608 seconden. Dat
was bijna vijf seconden sneller
dan op2 november 1986. toen zij
op dezelfde baan het wereldre-
cord op 6.22,713 bracht. De
Francaise was eigenlijk van plan
haar wereldrecord op de 3 kilo-
meter aan te vallen, maar veran-
derdekort voor de start van idee.

" TENNIS — Uitslagen Rio de
Janeiro. Mannen, 350.000 gul-
den, kwartfinales: Javier Sanchez
(Spa) - Clavet (Spa) 6-7 6-4 6-2,
Arrese (Spa) - Perez-Roldan
(Arg) 6-7 7-5 3-1 opgave Perez,
Oneins (Bra) - Zoecke (Dvi) 6-4
6-2, Roig (Spa) - Muster (Oos)
4-6 6-3 6-3.

Parijs. Mannen, 4.000.000 gul-
den, kwartfinales: Sampras(VSt/
6) - Volkov (Sov) 6-2 6-3, Forget
(Fra/5) - Camporese (Ka) 6-1 3-6
6-3, Chang (VSt/16) - Korda
(Tsj/8) 7-5 6-1,Svensson (Zwe) -Novaeek (Tsj/8) 6-4 6-2.

Aken. Mannen, 150.000 gul-
den, kwartfinales: Mronz (Dvi) -Larsson (Zwe/1) 7-6 3-6 7-6, An-
tonitsch (Oos) - Gabritsjidze
(Sov) w.0., Strelba (Tsj) - Prid-
ham (Can) 6-4 7-5.

" TENNIS — De 35-jarige Frank
van Fraayenhoven is naar Indone-
sië vertrokken om de tennislera-
ren van dat land bij te scholen.
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Ford SIERRA 1.6 CL Combi,
1987, i.z.g.st, cv. Vr.pr.

’ 15.000. Telef. 02522-17261
Ford Sierra 23D HB '86. in
nw.staat, ’7950. Gar./inr. en
fin. mog. TRISTAR Auto's,
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
Diverse Fords Sierra 23 CL
Diesel, nieuwe modellen '88,
'89 en '90. Prijzen vanaf let op!
’11.900. Inl. Autobedrijf
SCHIPHOL. Inr /fin./gar. mog.
020-6041885.
Ford Scorpio 24i GL, 5-bak,
schuifdak, exclusief, '89,
’21.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
Ford SCORPIO 20 CL, '86, 4-
bak, aut, LPG, zilver metall,

’ 11.250. Telef. 03240-39070.
Ford Escort Diesel, 34.000 km,
6-'9O, 1e eig, serv.boek, ferra-
rierood, siervelg, 5-bak, get
glas, nw.st, ’19.950.
EXPOCAR Trad, 020-6153933.
Ford SIERRA 20 GL, 7-'B5,
APK 10-92 LPG; i.z.g.st,

’ 9500. 035-832318
Ford Sierra 1.6 CL Stationcar,
nw. model '88. get. glas, blauw
metall, dik stoff int, 5-drs,
centr. lock, open dak, i.pr.st,
’13.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
Schitterende SIERRA KR 4i,
1983, 28i, 6-cil, 160 pk. in
orig, bijz. goede st, ’ 10.000.
02290-39269.
Ford ESCORT KR 3i, bj. 1985,
antr.grijs, APK tot 10-92 vr.pr.

’ 11.500. Telef. 03465-60622
Keurige Ford Sierra 2.0 Laser
m. '85, antracietgroen, bruin/
grijs gemêl. stof inter,
hoofdst, centr vergr, 5-bak,
prima staat, aanrijdingvrij
’5950. CAR CENTRE Haarlem
BV 023-329750. Zondag telef
infovan 11-3 uur.
GRANADA Aut 23, m '85, 1e
eig, d.blauw, 4-drs, lichte
schade, ’ 4950 023-314955
Van 1e eig. Ford SCORPIO 24
inj. GL aut, m. '90, 106.000km,
onderh. boekje aanw, veel op-
ties, schuifd, elektr sp, alarm,
c.v, ABS. enz Antr. metall,
nieuwstaat, ’ 22900. 06-
-52802648.
Sierra 20 Special Sedan, 3-'B9,
zwart, ww. dak, LPG, ’ 19500.
VAN ENGELEN Auto's,
04902-45699.
Door de bank teruggenomen:
Ford ESCORT 1.6 XR3i '89, 3-
drs, 5-bak, sch.dak. get. glas,
blauw metall, als nw., ’ 18 750.
Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
SIERRA 2.0 L Autom, 4-drs, t
'84, als nieuw, mr ’ 5750. 020-
-6227373/6124954
Ford Sierra 2.0 Ghia HB, veel
extras, 3-'B9, ’ 16.950 02205-
-3645. Autobedr LEVERING.
Fiesta 1.1, m. '88, 1e eig,
serv boek, sign.rood, 5-bak,
siervlg, radio, ’8950 EXPO-
CAR Trading, 020-6153933
Ford Scorpio 20GL, 5-bak, 1e
eig, '86, ’ 13.950. Autobedrijf
LOKHORST, inr./fin./gar.
03489-1868/1853.
SIERRA Station 23 CL Diesel,
bouwjaar 1988, blauw metall,

’ 14.000. Telef. 03404-32517.
Ford ESCORT 1600 L t. '84,
blauw met, APK, zeer mooi,

’ 3750. Telef 02975-66825
SIERRA 2.3 D CL, 1988, APK
10-92 cv, schuif/kanteldak,
getint glas enz, in prima st,

’ 15000.04187-1556.
Ford ORION 1800 D, 88/'B9,
125.000 km, trekh, schuifd,
cruise contr. metall. lak,
f 14.500. 03410-15810.
Ford SCORPIO 24i CL Autom,
m. '88, bijz. mooie st, antraciet
metall, get. glas, centr. slot,
stuurbekr, ABS, ’15.950.Inr /gar 02503-38470.
SIERRA Diesel Station, 1987,
81.000 km, open dak, trekh,
metall. bruin, met autopas,

’ 20.950. Ford-dealer Roele-
veld Maarssen, 03465-62541.
Weg. omst SIERRA 20i CL
Combi Special, DOHC motor,
bj. 90, kl. blauw metall, nieuw
model, 1eeig, km.st. 42300, in
nieuwstaat (geen mr), pr.
’22500 mcl. BTW. Telef.
080-778010, na 18uur 772361.
MUSTANG Ghia, 81, 6-cil, le-
deren bekl, nwe. bnd./uitl,
APK 4-92 ’ 3250. 03486-4342

Door de bank teruggenomen:
Ford Scorpio 2.0 GL AUTO-
MAAT '90, 5-drs, stuurb,
elektr. ramen, schuifd, grijs
metall, als nw, ’2l 750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158- 23246/26778.
Uniek mooie Ford Mercury Sa-
ble LS Automaat, met LPG,
'89, do.blauw met, blauwe ve-
lours Pullman int, elektr. ra-
men, elektr. spiegels, centr.
lock, elektr stoelen, stereo,
cruise control etc, ’ 26.950
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd gar, fin./inr. mog.
023-292400.
Meest luxe Ford Sierra 23 GL
Diesel Stationcar, '88, blauw
metallic, stuurbekr, w.w. glas
etc, 1eeig, ’ 17.900. Inl. Auto-
bedrijf SCHIPHOL. Inr./fin./
gar. mog 020-6041885.
SIERRA Autom, bj '85, 5-drs,
zilver met, in nw.st, vr.pr.

’ 7350 020-6194546.
Ford Sierra 23D, 5-drs. HB,
'90, ’ 18.950. Gar./inr. en fin.
mog. TRISTAR Auto's, Oud
Loosdrechtsedijk 56, Loos-
drecht, 02158-27600.
OPGELET! Mustang Fastback,
bj. '79, géén APK, V-6 28Au-
tom, Wolfrace velg, opknap-
per, bod gevr boven ’ 1000.
Inl. 01860-12043,b.g.g. 12194.
THUNDERB, 8-cil, '86, 60.000
km, wit, nw.st, ’15.950
03210-16843of 16764.
T.k. dir.auto Ford SCORPIO 24
I GL, bj. 9-'B9, 90.000 km,
schuif/kanteldak, get. glas,
cruise control, stuurbekr, met.
lak, t.e.a.b. Telef. 02990-26601
ESCORT 1300 C, bj. '86. grijs
met, 61.000 km, verk. in abs.
nw.st, vr.pr. ’9OOO. 05223-
-1487 b.g.g. 06-52918587.

Scorpio 2.0 CL
1e eig, bj. 10-'B7, grijs metall,
5-drs, 5-bak, get. glas, ABS,

’ 12.950. Telef 03494-54153

1e eig. Ford Sierra 20i DOHC,
5-drs, nw. model '91, d.blauw,
get. glas, 5-bak, LPG, orig.
27.000 km, boekje t.i, ’ 23.950.
Inr./gar./fin. mog. CARPOINT,
02510-12651.
SIERRA 20 Laser, 5-deurs,
wit, '86, APK 5-92 Vr.pr.

’ 8500. Telef. 071-768519.
Ford Sierra 23 Diesel L Sta-
tionwagon, '85, antracietgrijs
met, 5-deurs, stoffen inter,
dubb. spiegels, trekhaak. Auto
verkeert in perf. staat van on-
derhoud. Prijs ’8950. Telef.
02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV
TAURUS LX aug. '88, 51.200
km, airco, aut, met. Hessing
De Bilt, 030-202811.
Sierra 20 CL, 6-'BB, met. lak,
5-drs, 5-bak, LPG, nw.st,
’15.950. VAN ENGELEN Au-
to's, 04302-45699.
SCORPIO 20 CL 5-drs, zilver-
grijs, LPG, comfort-pakket.
Nwst 10-90. ’22500. Inr./
gar. 023-350144/334757.
FIESTA 1100 CL TX Aut, 3-
drs, rood metall, bj. '90, 15.000
km. Inl. 05738-2049 of 1212
Ford ESCORT 16 CL Autom,
blauw metall, nw.st, m. '88,
LPG, ’ 12950. 020-6370652
Ford ESCORT 1300 L, 5 deurs,
10-1982 APK 10-92 perf.
ond,’ 4500 023-355668.
Ut op!! Let op!! CRUQUIUS
ruimt op!! Ford SIERRA 23GL
Diesel Sedan 1989, zéér
compl, metallic, zonwerend
glas, stuurbekr, 5 versn, centr.
vergr, siervelgen enz. enz.

’ 15.950. 2 jaar gar./inruil mo-
gelijk. Cruquius Automobielen,
023-292520.

Cosworth
Sierra Sedan, bj. '89, 57.000km
mercury grey metallic, 1e eig,
vele opties.

RENOVA B.V, 013-422133
ESCORT 1.6XR3, bj. '82 APK,
LPG, sportv, met. lak. i.z.g.st,
vr.pr. ’ 5450.03403-71249.
ESCORT 1.3 Estate, bijna '84,
APK 11 '92 LPG, 5-d, fijne
auto, ’4475. 020-6146392
Ford Sierra 20 Automaat, m.
'86, saffierblauw, perf. staat,

’ 8950 Inr /gar./fin. mog.
„CARPOINT ", 02510-12651
Ford ORION 1.4 CL, 1988, witte
sedan, 53.000 km, ’13.500.
Telef. 04132-60593.
Ford Sierra Cosworth Turbo,
leder Recaro int, alle opties, m.
'90. ’49.750. Autobedrijf LOK-
HORST, inr/fin./gar. 03489-
-1868/1853
Ford ORION 1.6 DL. bj. '86, of
Orion 1.6 L. bj. '85, APK-ge-
keurd. Telef. 02297-1612
SIERRA 1.8 CLX Turbo Diesel,
bj. '91, kl. wit, get. glas. Inl.
05738-2049of 1212
Ford Scorpio 29i GL Automaat
m. '90, v.v. LPG-onderbouw,
wijnrood met velours inter,
w.w. glas, stuurbekracht,
elektr ramen, centr. lock, ABS
etc etc, smetteloze staat,
’32.950. KONINGSHOF
02507-15824,Zandvoort.
SIERRA 1600 L, bj. '83, APK,
werkelijk i.z.g.st, met. lak,
vr.pr. ’ 5450. 03403-71249.
Ford ESCORT XR3i, nette
auto, R.D.W. gek, bj. '85. Inl.
08860-72006.
Ford SIERRA 2.0 GL Sedan,
5-'B7, 47.000 km, zilver metall,

’ 16.350 Goldcar, Amstelveen,
020-6433733.
Ford Sierra 20 CL, 5-drs, m.
'89, grijs metall, 5-bak, LPG,
dubb. spiegels, ’ 14.950. Inr./
fin/gar. mog. CARPOINT,
02510-12651.
Allernieuwste model '91, Ford
Scorpio 24 GL Automaat!!
Magentarood metallic, LPG,
getint glas, ABS, 55.000 km,
smetteloze staat, ’ 32950.
KONINGSHOF, 02507-15824.
T.k. mooie Ford SIERRA 23
Ghia, '85, APK, 5-drs, LPG,
sportv, electr. ramen, schuifd,
’6250. 053-765128.
T.k. Ford ESCORT 1.4CL Bra-
vo, bj. 1988, 5-drs, 36.000 km,
APK sept. 92 Inl. 05722-1863.
FIESTA 1.1 CL, '87, APK,
43.000 km, zr. mooi, nwe. bnd,
uitl. 02510-37473/06-52802503
ESCORT, 3-drs, APK, bj. okt.
'85, ’ 6950. Zeer mooie auto.
Inruil mogel. 020-6106728.
CAPRI 1600, bj. eind '81, RS-
uitgeb, APK-gek, prijs ’2850.
Telef. 020-6441744.
FIESTA 1.1 de Luxe, nw. mod.
'87, 63.000 km, blauw, nwe.
auto, ’ 8950. 020-6360025.
Zeer exclusieve SCORPIO 25
Ghia Aut, airco, leer, schuifd,
stereo, alarm etc, 12-'B5,

’ 17.500.Telef. 073-429254.
Ford Sierra 23CL Diesel, 1988,
papyruswit, stuurbekrachti-
ging, ’12900. Autobedrijf
SCHIPHOL. Inr./fin./gar. mog.
020-6041885.
FIESTA 1.8 CL Diesel, okt. '89,
5-drs, 56.000 km, geh. nw,

’ 16.250. BOVAG. 02297-3910.
T.k. zeer excl. Ford ESCORT
XR3i, bj. '89, met access.:
schuif/k.dak, orig. verlaagd,
aparte sportv, sportuitl. Vaste
pr. ’ 24.000. Inl. 05973-1987.
Granada 23 GL, 5-bak, 4-'B4,
schuifd, trekh, doorlock, met.
silver, APK, ’ 4250. 023-244259
Nw. model Ford Sierra 20 La-
ser 5-drs. Hatchb, m. '88,
diepdonkerblauw, w.w. gl. La-
ser vel. bekl, 5 versn, deur-
vergr, deelb. a.bank, siervelg,
1e eig, ’ 12950 (onderh.pap.
aanw. + orig.!! Nationale Au-
topas). Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
Door de bank teruggenomen:
Ford SIERRA 20 GL HB '89,
LPG, 5-drs, 5-bak, get. glas,
rood metall, als nw, ’ 14.750.
Met boekjes. 2 jaar gar Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
ESCORT 1.3 L Bravo, bl. me-
tall.. 11 '82 APK 6-92 trekh,
nw.st, vr.pr. ’4500. Inl.
03417-62370.
Sierra 23 Diesel CL 5-drs,
stationcar, 5-bak, 97.000 km,
met boekjes, als nieuw, scha-
devr, 1e eig, m. '89, ’17.950.
N.A.P.-pasp, BOVAG-gar.
WIM OVEREEM, 02510-41232
Ford ESCORT 1300CL m. '87,
4-drs, schadevrij, zeer mooi en
goed, ’ 8450. 023-336647.

IDoor de bank teruggen. SIER-
I RA 23 GL Diesel HB, '88„ 5--1 drs., 5-bak, get. gl., stuurbekr.,
grijs met., als nw., ’12750.
Met boekjes, 2 jr. gar., inr./fin.
mogelijk. 02158-23246/26778.
Ford TAUNUS 20L, bj. 10-79,
1 jr. APK, ’1350. Autobedrijf
Dorèl, Vinkenstr. 66-75, Haar-
lem-N. Telef. 023-375515.
Ford ESCORT XR3i, bj. 2-'B9,
kl. wit, interieur eruit gestolen,

’ 16.950. 02159-10004.
Smetteloze Ford Sierra 1.8 La-
ser, m. '87, duurste uitvoer.,
lichtblauw metall., blauw ve-
lours int., hoofdst., getint glas,
5-bak, centr. vergr., LPG-in-
stall., perf. staat van onder-
houd, ’8950. CAR CENTRE
Haarlem B.V. 023-329750. Zon-
dagtelef. infovan 11-3uur.
T.k. Ford GRANADA GL 23 I,
'84, grijs, sportvlg., c.v, ’ 6500.
Telef. 075-123327/314525.
SCORPIO 25 D GL, bj. eind
'86, i.z.g.st, vr.pr. ’16.500.020-6242678.
Ford Sierra 2000iGL 4-drs. Se-
dan RS Cosworth-uitvoering,
m. '89, 1e eig. (boekjes t.i),
zwart, verlaagd, RS velgen, s-
bak, doorlock, schuifdak,
elektr. ramen, LPG-inst. etc,
nieuwstaat!! Aanrijdingvrij,
’17.950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk.
02510-10478/12264.
Voor alle onderdelen van uw
Amerikaan, nw. en gebr, revi-
sies, onderhoud, motoren,
APK enz. KAREL OTO Katwijk.
01718-27434.
SIERRA 1.6 CL, 3-drs, gas, s-
bak, wit, 1e eig. ’ 1000 schade,
prijs ’ 12750. 05700-55567 of
06-52920758.
Ford SIERRA 20 CLX Sedan,
zilvergrijs, bj. 6-'9O, 28.000 km,
veel extra's, l.m. velgen, schuif-
dak enz. J. Bergwerff & Zn.
B.V, BMW-dealer Gorinchem
01830-24011.
Ford ESCORT, 11-'85, grijs
metallic, sportv, radio zeer
mooi, ’ 5950. 035-859069.
Van dierenarts: diamantzwarte
Ford SIERRA Special Station,
bj. 1989, LPG-o.b, vr.pr.

’ 18.750. Telef. 08896-2719.
Door inruil Ford

Scorpio 2.9iGL
Autom, '89, wit, schuifdak,
32000km, z.g.a.n. Import USA
CARS, Keurenplein 9, Adam
Osdorp. Telef. 020-6670121.
ESCORT 1.4 CL, 10-'BB, kl. wit.
v.v. LPG-inst, schuifd, stereo,
vr.pr. ’ 12950. 02207-46785.
Ford Fiesta 1600 Diesel '86, in
nw.staat, ’ 7950. Gar./inr. en
fin. mog. TRISTAR Auto's,
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
Door de bank teruggenomen:
Ford SIERRA 20 GL HB '90,
LPG, 5-drs, 5-bak, sch.dak,
get. glas, grijs metall, als nw,
’l6 750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
Ford Scorpio 20CL '87, blauw
metall, stof inter, hoofdst,
get. glas, 5-bak, LPG-inst,
ABS, siervelg, deurlock enz,
’12950. A.C.H. HOOFD-
DORP, 023-294072
Ford Thunderbird LX VB, febr.
'88, autom, full options, 1e
eig, schadevrij, ’26.950. AU-
TO-WORLD, 010-4770203.
Ford SCORPIO 24i GL Auto-
maat, '88, stuurbekrachtiging,
schuif/kanteldak, enz, 90.000
km, als nieuw, ’ 16.500. Inruil
mog. 020-6321853.
SIERRA Sedan 1.6 CL, 10-'B9,
LPG, 5-bak, trekh, nw.st,

’ 15.950.01729-8100.
Sierra 20i GHIA '90, beige
met, centr. vergr, sch.dak, ra-
dio/cass. etc. Nü ’31.900.
HESSING De Bilt, 030-202811.
ORION 1.3 GL, 1984, APK, kl.
wit, geen roest, 5-bak, 4-drs,
’5650. Inl. 023-328419.

Ford SIERRA 1.6 CL, bj. 1-'BB,
LPG, trekh., dubb. sp.,
’12950. Sierra 20 CL, bj. 12-
-87, LPG, ’ 12500. 05112-585.
Ford SIERRA 20 CL 3-drs„
trekhaak, metall. lak, bj. '86, pr.
’9500. Inl. 075-280208/706267.
Ford Scorpio 2.0 GL '89, sch./
kanteld., elektr. ramen, d.blauw
met., in perf. staat, ’18.750.
Gar./inr. en fin. mog. TRISTAR
Auto's, Oud Loosdrechtsedijk
56, Loosdrecht, 02158-27600.
Ford ESCORT 1.1 L, bj. 1984.
Prijs’ 5500. Telef. 08872-1506.
Van 1e eigenaar ingeruild
UNIEK mooie Ford Scorpio 24i
CL m. '88, kastanjebruin me-
tallic, getint glas, dubb. spieg.,
5 versn., stuurbekr., siervlg.
etc. etc. ’15.950. Gar./inruil
mog. Telef. 02508-3660.
ESCORT 1.3 Laser, 12-'B4,
rood metall., 3-drs., APK,
i.z.g.st, ’ 5950. 033-806612
'"FIESTA"' kleur zwart,
stoffen inter., nw. APK, bj. dcc.
'84, ’ 5750. 02205-1851. .
Door de bank teruggenomen:
Ford SCORPIO 20 CL '88, s-
drs., 5-bak, stuurbekr., get.
glas, rood metall., als nw.,
’12.750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
Zeer goed onderh. Ford
ESCORT, bj. '83, APK 9-92
div. extra's, 4-drs., ’4950. Te-
lef. 05250-3957/5124.
Ford Orion 16 CL Diesel Bravo,
4-drs., nieuwstaat, m. '88,
’11.950, leaseprijs ’3ll p.m.
Ford Sierra 20 CL, 4-drs.,
brons met., LPG, l.m. velgen
enz., mei '89, ’18.950, lease-
prijs ’ 521 p.m. Inruil/fin. mo-
gelijk. CAR TRADE HOLLAND
BV, 020-6010680. Badhoeve-
dorp^
SIERRA 20 Inj., DOHC, bijna
'90, LPG. c.v., get. gl., ’ 18.950.
Inr./gar. 035-830162
Ford ESCORT 1.6 Diesel, 1988,
wit, i.g.st., ’12950. Telef.
02153-10979.
Ford Thunderbird Coupé, met
alle access., ’6750. CAESAR,
Aelbrechtskade 51, 010-
-4779510, R'dam.
FORD Escort XR3i, 5-'BB, 3-
drs, grijs metall., schuif/kan-
teld., onderh.boekjes, aanr.vrij,
vr.pr. ’16.500. Incl aank.keu-
ring. Automak. Habraken,
03462-64900. BOVAG-lid.
SIERRA Diesel Sedan, 2-'B9,
donkerblauw, nette auto,

’ 14.950. Telef. 05286-1998.
ESCORT Bravo 1300, 5-83,
metallic, getint gl., APK, ra-
dio/cassette, 1e lak, abs. geen
roest, nwe. banden en uitlaat,

’ 4250. 02502-49067.
TAUNUS 1.6 GL, bj. '81, APK,
LPG, weinig km's, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 2450. 03403-71249.
FIESTA 1.1 CL, 3-drs., nw. m.
'85, i.st.v.nw., metallic, APK
'92 ’ 5950. Telef. 02550-11428.
Ford CAPRI 1600, bj. '78, APK
15-10-92 Capri, '76, ongerest.
Inruil mog. Telef. 04118-3002
SIERRA 20 Laser, 5-drs.,
4-'B5, rookzilver, 5-bak, LPG,
APK, ’ 7750. Inl. 033-650450.
Ford Sierra 23 GL 5-drs. Die-
sel, m. '88, blauw metall., luxe
int., elektr. ramen, doorlock,
stuurbekr., 4-bak etc, in prima
staat, ’13.950. Autobedrijf
EEKHOF, 02907-2785/6628.
Door de bank teruggenomen
Ford SIERRA 2.3 GL Diesel HB,
'89, 5-drs., 5-bak, get. gl., grijs
met., als nw, ’15.750. Met
boekjes, 2 jaar gar., inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
HEIGRA, GESPECIALISEERDE. Ford-sloperi]
Onderdelen vanaf '80 t/m '90.
Instr. 31, Budel, 04958-95132.

FSO
FSO POLONEZ Prima SLX, bj.
10-'B9, rood, in nieuw staat.

’ 4500. Telef. 04257-8694.
Honda

"*± 75 Honda's"*.
CRX 1.5 16V, '89. CRX 1.5, '84. Jazz 1.2L. '85. 4x Civic 1.3 L
'86-'87.10x Civic 1.3/1.4/1.5, '88-'9O. 4x Civic Sedan, '88-'B9. 6x
Shuttle, '86-'9O. 5x Integra 1.5 L '87-'B9. Prelude 20 EX, '88.
Prelude 20 EX, 4-w.s, '89. 23x Accord 20 L + EX + EXi, '87-
-'9l. 3x Aerodeck 20 + 25,'87-'B9. Legend 25,1988.
AUTOMATEN: Civic, "86, '87, '89. Civic 1.5, '90. Civic Sedan 1.4
GL. '89. Integra 1.5 L '89. Prelude 20 EX, "88. 2x Accord 20EX.
'88. Accord 20Luxe, 27.000km, 1990pi. extra's.

Schaftenaar, off. Honda-dealer
Zuiderzeestr.weg 469, Wezep. 05207-61611. Zondags gesloten

NSX
VERKOOPEN SERVICE

Biesheuvel Honda i
CIVIC 1.3LI6V, '88, zilver met, 90.000km ’ 16.500I
CIVIC 1.3 LI6V, '88. rood, 30.000km ’18.500 !CIVIC 1.3 LI6V. '89, rood, 38.000km ’ 19.900I
CIVIC 1.3L16V,'89,wit. 90.000km ’18.500;
CRX 1.5 16V, '91, grijs met, 11.800km ’ 38.900
CIVIC I.4GL 16V, '88. grijsmet, 72000km ’ ISSOO
CIVIC 1.4GL Aut, '88, rood,7l.oookm ’19.900
ACCORD 2.5 EX 16V, '90, grijs met, 36.000km ’ 38.500,
CITROEN BK RS 1.6, '89, zilver, 38.500km ’ 15.900\FORD XR3i, '90, zwart, 42800km ’23.900,
NISSAN MICRA, '87, wit, 93.500km ’ 10.500

ANWB-GEKEURD en BOVAG-GARANTIEBEWIJS
SPAKLERWEG 89„AUTOBOULEVARD"
AMSTERDAM-ZUIDOOST, 020-6936925 i
i

Biesheuvel Honda
PRIJSVERHOGING???

„Vergeet het maar!!!" |
„Subsidie of geen subsidie" ;

„Alleenvoor de snelle beslisser" i
nog 16 nieuwe Civics

tegen zeer aantrekkelijke prijzen
(zolang devoorraad strekt)

GEEN TWIJFEL MOGELIJK, GRIJP UW KANS!!! Jbij Biesheuvel Honda |
Spaklerweg 89, Amsterdam, telef. 020-6936925 1

Honda-Centrum NIECAR b.a.:
Jazz Van, '84; Civic, '84/'B5/
'86/'B7; Civic 1.3 L '88; Civic
GL Aut, '89. Civic 1.5, '90; In-
tegra 1.5, '86/'B7/'B9; Prelude.
84/'B5; Aerodeck 25Aut, '88;
Aerodeck 20 EX, '89; Accord
20 EX, '86/'B7/'B9; Legend
25, '88/'B9; Prelude 25 16V,
LPG, '89; Concerto 1.5, stuur-
bekrachtiging, '91.

Nieuw
10x Civic

model '91, scherp geprijsd
Een bezoekje waard!

Koperweg 6, Alphen a/d Rijn
Telef. 01720-31311

Honda CIVIC 15GLFgrijs me 7
8-'9O, fin./inr. mog, telef.
01829-4938.
Honda Prelude 20 EX, m. '88,
spierwit met stoff. Inter, 5-bak,
schuifdak, doorlock, hoofdst,
magn. velg, stuurbekr. enz, h
’17.950. Honda Prelude 20vEX, '87, rookzilver metall, stoff. n
inter, hoofdst, get. glas, 5- e
bak, schuifdak, stuurbekr, v
magn. velg. enz, ’15.950. eHonda Prelude 20 EX, '84,r
d.blauw, schuifdak, stuurbekr, /5-bak, get. glas, siervelg. enz, 1
’9950. A.C.H. HOOFDDORP, c023-294072 t
Honda CIVIC, bj. '88, autom, S
LPG, wit, in nw.st, ’ 12750. v
Telef. 05766-3074. /

PRELUDE EX, m. '84, zilver
met, erg mooi, APK 9-92

’ 9750. Telef. 070-3561841.
Honda Aerodeck 20 EX Aut,
bl. met, 79.000 km, get. glas,
m. '89, ’17.950. RESIDENCE,
02520-22865/23773. Inr./dir.
huurkoop, 24 mnd. voll. gar. +
BOVAG-keuring mog.
Honda CIVIC CRX 16i 16V, fer-
rarirood, verl, bj. 6-'B7, v.v.
sportvelg. en sportuitl, spec.
achtervleugel (model F4O),
alarm, APK 6-92 vr.pr.

’ 19.500. Inl. 075-161622
PRELUDE Aut, 10-'B2 kl. zil-
ver met, 1e lak, supermooi,
APK, geen roest, ’3950. 023-
-251651.
Wegens bedr.auto CIVIC 1.4
GL 16 V, bj. 7-'BB, zilver metall,

’ 15.500. Inl. 071-617602
Honda PRELUDE EX, stuur-
bekr, ABS, bj. '85. Inr. mog.

’ 9800 075-219210/215162
Honda Accord Aerodeck 20
'87, in nw.staat, ’14.950.Gar./inr. en fin. mog. TRISTAR
Auto's, Oud Loosdrechtsedijk
56, Loosdrecht, 02158-27600.
Integra Sedan, m. '87, 1e eig,
serv.boek, LPG. 4-drs, zilver
met, 5-bak, get. glas, inklapb.
koplampen, ’10.950. EXPO-
CAR Trad, 020-6153933.
T.k. wegens omstand. Honda
INTEGRA, bj. '86, i.z.g.st,

’ 12.950. Telef 020-6632344.
ACCORD Sedan 20i EX Aut.
ALB, PS, SR, eind '86, 90.000
km, boekje ter inzage, in nw.st,

’ 13.950. Telef. 085-436180.
Honda CIVIC, '81, 1e eig,
blauw, APK 6-11-92 5 versn,
3-drs, unieke staat, ’ 2000.
02159-17285,Bussurn.
Honda JAZZ, rood, bj. 1985,
APK 6-92 grijs kent, i.z.g.st,

’ 4500.Telef. 02510-33852
PRELUDE EXR, eind '85, LPG,
el. schuifd. + ramen, APK
8-92’ 13.500. 05208-67136.
CIVIC 1.5 16V, '90, wit, 23.000
km, 1e eig, als nieuw, ’ 21.950.
Inr. mog. 040-448292
ACCORD Aerodeck 20i EX, bj.
'87, alles electr, alarm met
deurvergr, radio, verlaagd, abs.
nw.st, roest/schadevr, vr.pr.

’ 16.950. Inl. 020-6999958.
Honda CIVIC CRX, '85, APK
'92 zwart, 84.000 km, ’ 11.950.
070-3935471.
Honda CRX 15 16V DOHC, bj.
3-'BB, kl. ROOD, 40.000 km.
T.e.a.b. Inl. 078-311222
QUINTET, 12-'B2 nieuw mo-
del, 5-drs, blauw, 5 versn,
i.g.st, ’ 2900. 033-806612
AUTOMAAT! Honda Integra
I.SDL, bj. 4-'9O, 0.a.: LPG, me-
tall, get. glas, in perfecte st.

’ 16.950. Telef. 02520-24432
Honda CIVIC CRX 1.5 16-V, bj.
juli '90, zwart metall, km.st.
13.000.Telef. 01840-10856.
Honda CRX, kl. WIT, on-
derh.boekjes aanw, bj. '85, pr.

’ 15.950. 073-212706/211680.
Honda PRELUDE EXR, duurste
uitv, ABS, nwe. banden, in
perf. st, bj. '84, APK 11-92
vele access, vr.pr. ’11.500.
Telef. 05750-12460, Conny.
Honda PRELUDE, 1982 APK,
uitstekende staat, grijs met, pr.

’ 2850.Telef. 020-6104528.
PRELUDE 1.8 EX Autom, '83,
grijs metall, APK 4-92 pr.

’ 7250. Telef. 05490-21300.
CIVIC 1.3 de Luxe, '84, nw.st,
12 Valve, goud met, 5 bak:
APK 92 ’ 6950. 070-3806305.
Honda PRELUDE 20EX, zilver,
slechts 19.000 km, 1-'9O, fan-
tastisch mooie staat! 6 mnd.
BOVAG-garantie, ’ 38.950.
Off. Honda-dealer Auto West
B.V, 070-3619110.
VLIETSTROOM Exclusief b.a.:
bijzonder mooie Honda Civic
CRX 1.5, m. '85, kl. wit, getint
glas, 5 versn, uitneembaar tar-
ga-dak, alum. sportvelgen, luxe
sportinterieur. Auto verkeert in
optimale staat. Prijs ’12.950.
Inruil/financ/garantie. Telef.
01718-76245.
AUTOM. Honda Civic, bj. '85,
3-drs, blauw met, 80.000 km,
i.z.m.st, ’ 7750. 02155-16493.
PRELUDE 2.0EX, bj. '88, rood,
47.000 km, boekjes aanw,
i.nw.st. ’ 23.900. 03497-3743.
Honda ACCORD Aerodeck 20
EX, 11-'B7, met. grijs, 50.000
km, f 17.950.04906-1387.
CIVIC 3-drs. 1.3 de Luxe, '90,
wit, get. gl, onderh. b. aanw,
nw.st, ’ 20.500. 02507-19763.
Van part. CIVIC 1.4 GL, 5-'BB,
blauw, 5-bak, sportv, stereo-
inst. + div. opties, i.z.g.st,

’ 17.900. Telef. 08885-2628.
" CRX 16-klep " 12-12-'B6,
orig. 65.000 km, abs. nw.st,

’ 18.750. 085-434923.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion.
Honda PRELUDE, '83, lichte
schade, prijs ’ 5900. Telef
074-663076.
Allerduurste en compl. uitgev.
Honda Accord Aerodeck 25
EX Automaat en stuurbekr,
met LPG-inst, m. '90, zilver-
grijs met, groen glas, dikke vel.
bekl, 4x hoofdst, elektr. ra-
men, deurvergr, siervelg. etc,
in nw.st, 1e eig, ’ 25.950 (on-
derh.pap. aanw. pi. orig.!! Na-
tionale Autopas). Garantie, mr.
mog. „HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
Weg. omst, Honda Accord 20
EX Aerodeck 12V, 3-drs, bl.
met, 5-bak, ABS, schadevrij,
34.000 km aantoonb, bj. '89,
’18.950. 100% gar./fin. Gar.
SNIJDERS, 020-6124248/
6151726, ook zondag.
CIVIC VTEC, 10-'9O. zwart
met, el. schuif/kanteldak. Inr.
en fin. mog. Autobedrijf Frank
Overweg, Telef. 05708-2994.
Honda PRELUDE EX 1.8, silver
met, electr. schuifd, radio/
cass, ABS, stuurbekr, mcl. 4
winterbnd, 1e hands, goede
cond, m. '87, 108.000 km,
vr.pr. ’ 16.500. 025231 -15857.
Honda CIVIC, bj. '85, 5-bak,
fantastische staat, 82.000 km,

’ 7950. Telef. 02290-12152.
Honda Prelude 1.8 EX, zilver
metall, el. sch.d, stuurbekr,
l.m. velgen, 1e eig, als nieuw,
'84, ’ 11.750. Met N.A.P.-pasp.
BOVAG-gar. WIM OVEREEM,
Beverwijk, 02510-41232
Honda Legend V 6Injectie, 5
/ersnell, d.blauw met, Pull-
nan inter, 4 hoofdst, ABS,
slektr. ramen, sch.dak, centr.
/ergr, sportvelg. etc. etc, 1e
sig, 30.000 km, topconditie,
iw.pr. ’71.000, nü '90
f 32.750. Gar./inr. en fin. mog.
TRISTAR AUTO'S, Oud Loos-
drechtsedijk 56, Loosdrecht,
telef. 02158-27600.
SHUTTLE 1.5 Luxe, 1-'B4, kl.
«vit, APK 5-92 spacewagon,
f 6450. Telef. 033-650450.

Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Honda Prelude EX, m.
'87, kl. donkerrood metallic, 5
versn, stuurbekrachtiging,
elektr. schuifdak, getint glas,
zwart stoffen sportinterieur,
deze auto verkeert geheel in
optimale staat. Prijs ’15.950.
Inruil/financ/garantie. AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768.
Accord 20Sedan, LPG, m. '89.
1 jaar gar. Auto KORREKT,
02507-15874.
Honda Civic Shuttle 1.4 GL 16
Valve, nw. model '90, wijnrood,
get. glas, 5-bak, LPG-onder-
bouw etc, etc, nu voor

’ 20.950, smetteloze staat. K-NINGSHOF, 02507-15824.
CIVIC 1.5S 12V, '86, sportvlg,
veel access, blauw met,
i.z.g.st, ’ 9500. 023-282494.
Honda CIVIC 1.4 GL 16 V, bj.
1989, 1e eig, 51.000 km, blauw
metallic, in nieuwstaat, service-
boekjes aanwezig, prijs

’ 17.950.Telef. 020-6148948.
Te koop aang. Honda CIVIC,
bj. 1982 prijs ’2750. Telef.
055-661709.
Honda Civic 1.5 GL, LPG, m.
'87, saffierblauw metall, 5-bak,

’ 9950. Inr./gar./fin. mog.
„CARPOINT ",02510-12651.
2x Honda CIVIC, bj. '81, APK
gek, vr.pr. ’ 1850 p.st. Telef.
035-64058, 02159-39182
Honda CRX Automaat, airco,
'87, rood, USA-uitvoering,
21.000 ml, ’20.950. AUTO
BROEKHOF, lid Bovag, 023-
-350765.
T.k. Honda CIVIC 1.3, bj. 4-'9O,
kl. rood, vr.pr. ’ 16.500. Telef.
na 19.00uur 08385-51126.
T.k.a. Honda ACCORD Aero-
deck EX, bj. 1986, i.z.g.st, APK
juli 1992 garage-onderh,

’ 12.000.Telef. 02290-34363.
Van 1e eig. Honda LEGEND 25i
V6, '87, 5-versn, LPG, ABS,
schuifd, enz, enz, ’22.500.
035-850318. Inr./financ mog.
Onze PRELUDE 2.0 EX, '84,
12V, 84.000 km, nw. mod,
st.bekr. (v.v. zeer goed recent
ANWB techno-rappprt).
’9OOO. Inl. 020-6871318.
HONDA CRX, mod. '90, 27.000
km, veel accessoires, ’ 27.000.
Telef. 04975-2746.
CIVIC 1.4 GL 16V, bj. '89,
i.z.g.st, metallic lak, stereo en
div. extra's, vr.pr. ’20.000.
Telef. 02507-13135.
Terug van financ. instelling
HONDA CRX 1.5, m. '87, Fer-
rarirood, sport, inter, elektr
schuifd, get. glas, 5-bak,
’15.950. ANWB, 2 jr. gar.
Inr./fin. mog. 02510-21298.
CIVIC 1.5/12 V, '85, APK, on-
derh.boek. + ANWB-rapp.
aanw, ’ 9450. 03420-21679.
Honda LEGEND 25i V6Au-
tom, grijs metall, airco, el. dak
etc. 57.000 km, 1989. Kroezen
& De Leeuw BV, 03454-2054.
T.k. Honda CIVIC 1.4GL, 8-'BB,
29.000 km, kl. rood. APK-gek,
nw.st, onderh.pap. aanw,

’ 16.950.Telef. 03447-1519.
ACCORD 20 EX Ed, 3-'B9,
’18.500. Civic 1.4 GL 16 V au-
tom, 8-'BB, ’13.900. Inr./fin.
Fin.kant, 035-64444/61842
Honda CIVIC CRX, '84, 1.5,
blauw, i.z.g.st, diverse access,

’ 11.950. Telef. 01751 - 77269.
ACCORD Sedan 20 Luxe, m.
'87, 1e eig, wit, blauw/grijs in-
ter, get. gl, elektr. schuifd,
'rad./cass, LPG, geh. in nw.st,K' 11.500. Telef. 02507-19763.
Honda CRX 1.5 '86, elektr.
sch./kanteld, nw.staat,
’14.950. Gar./inr. en fin. mog.
TRISTAR Auto's, Oud Loos-
drechtsedijk 56, Loosdrecht,
02158-27600.
ACCORD 20EX + LPG. 1-'9O,
i.z.g.st, ’ 25.950. Autobedr.
Wolterman, 03474-1201.
ACCORD 20 de Luxe, '87,
rookzilver, 5-bak, LPG, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 11.500. 05207-62109.
Honda SHUTTLE 1.5, bj. '90,
24.000 km, groen met, trekh,
vr.pr. ’ 25.000, weg. auto zaak,
03240-31579.
Honda PRELUDE, bj. 6-'BO,
sportw, stereo, APK, rijdt per-
fekt, ’ 1450. 023-343750.
Honda CRX, '84, wit, APK
492 stereo-install, ’ll.OOO
Telef. 01621-21396.
Honda Prelude 20 EX, blauw
metall, w.w. glas, schuifd,
sportv, stuurbekr, 54000 km,
5-bak, m. '89, ’22.950.
RESIDENCE, 02520-22865/
23773. Inr./dir. huurkoop, 24
mnd. voll. gar. +
BOVAG-keuring mog.
ACCORD Autom. EX, 4-drs,
sept. '85, i.z.g.st, beige met,

’ 8250. 01828-14786/10812
Honda Accord 2.5 EX SR, bj.
'90, 22000 km, 4-deurs, antra-
ciet, orig. schuifdak. BOVAG-
Autobedrijf de BEUER, telef.
08889-1503.
Honda PRELUDE Sport, bj.
1981, elektr. schuifd, radio,
metAPK, ’ 1950.02975-67862
I.v.m. sterfgev. ACCORD 1.8
EX, '85, bl. met, 5-bak, in abs.
nw.st, ’ 7750. 02507-16394.
Honda LEGEND V627 Inj. Op-
tional 1 Autom, 1e eig, bj. '89.
Inr. mog. Inl. Autobedr. Rotor
B.V, Heerlen, 045-416900.
Honda CRX, 12-klepper, bj.
1984, rood, APK-gek. tot juli
92 05726-2030/05720-57140.
Van 1e eigenaar uniek mooie
Honda PRELUDE 1.8, m. '87,
ferrarirood van kleur, getint
glas, dubb. spieg, luxe inte-
rieur, 5 versn, elektr. schuif/
kanteldak etc, etc, ’13.950.
Gar./inruil mog. 02508-3660.
CIVIC, bj. 10-'B6, Aut, blauw
met, als nieuw, vr.pr. ’ 8750.
Inr./gar. mog. 071-219884.
ACCORD Aerodeck 25 EX, bj. ,
'86, brons metall, in perf.st, m.
boekjes, ’ 14.000. 02977-22754.
T.k. CIVIC 1.6 i, bj. 7-'9O, ',
17.500 km, diverse opties,
’27.500. Inl. 02984-5227. j
HONDA CRX 1.6, 1990, zwart, I
15.000 km, central lock, \
scherpe prijs! 05209-3751. |
Smetteloze Honda Accord 20 i
Luxe Sedan, m. '88, rookzilver
metall, grijs gemêl. velours in-
ter, 4 hoofdst, getint glas, 5- ,
bak, centrale vergrendel, ,
LPG-install, perf. staat van on-
derhoud, aanrijdingvrij
’11950. CAR CENTRE
HAARLEM BV. 023-329750. ,
Zondag telef. info van 11-3uur.
Honda CIVIC 1300 de Luxe, bj. '.
9-1985,’ 7750, met APK. Telef.
035-42656.
Civic SHUTTLE 1.5 de Luxe,
'84, APK '92 12 Valve, blauw
met, 5 bak, nieuwstaat, ’ 6950.
070-3806305. ■Honda Prelude 20 EX, nw.
mod, '89, div. extra's, schade- !
vrij, 1e eig, boekjes t.i, ]
f24.950. AUTO-WORLD, '010-4770203. '

Honda ACCORD 20 Lux, wit
LPG, 1989, ’14.500. 040-
-526666.

ACCORD Luxe, 4-drs, nw.
model, APK, t. '83, LPG, z.g,

’ 3250. 020-6227373/6124954
Hyundai J

Hyuandai Scoupé GTX 1.5,
7-'9l, 3985 km, rood, stuur-
bekr, l.m. wielen, open dak,
alarm, elektr. ramen + spiegel,
’27.950. V.A.G. WITTEBRUG
B.V. Den Haag, 070-3429342
Unieke aanbieding, nergens te
koop, Hyundai Sonata I.Bi
GLX, m. '90, 75.000 km, zeer
compl. uitgevoerd, in rookzilver
metall, grijs velours inter, 4
hoofdst, getint glas, st.bekr,
5-bak, centr. vergrend, elektr.
ramen, LPG-install, smettel.
staat, ’15.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondagtelef. info van 11-3 uur.

Hyundai SCOUPE GTX, bj. '91, .
12.000 km, kl. rood, ’26.000. ■Telef. 05202-17794.

Scoupé GTI
bj. 10-'9O, rood, 15" l.m. vlg,; 40.000 km. ’ 25.950.
j FIAT-JANSEN, 038-230032
Hyundai PONY 15 GL, '90, 1e f
eig, 3-drs, 20.000km, bl. met, .

\ nw.st. ’ 10.750. 070-3686171. )

Z.g.a.nw. SONATA 1800 GLX, ;
! demo, juni '91, 3 jr. garantie, Jweinig km, nu ’ 5000 korting.
Telef 03483-2353. f

lsuzu
IMPULSE 2 L Inj, bj. '84, 1e
eig, in nieuwstaat, zeer excl.
sportwagen. Heeft veel weg
van een De Lorean! ’ 9500. Inl.
010-4515953.

lsuzu TRUUHhK I urbo Uiesel
Intercooler, grijs met, 60.000 £km, i.st.v.nw,'9o. 05766-2175. l

ï

Jeeps/Terreinwagens
I ka. unieke Nissan PATROL
Diesel Van, met alle denkb. Ac-
cess, bj. 1986, vr.pr. ’29.000 'mcl. BTW. Inl. 030-891672 _
DAIHATSU Rocky Hardtop 'Diesel Turbo, 1985, wit,
120.000 km, geel kent., '’ 16.500. Eventueel bijpassen- 'de aanhanger, ’l5OO. Telef. i
04243-1949. I
TOYOTA Landcruiser Turbo D ]
Hardtop LX Van, met alle ex-
tra's, bullbar, brede banden,
alum. velgen, getint glas, alarm I
enz, bj. '87, 80.000 km, 1e ei- i
gen, ’21.750 excl. BTW. Te- |
lef. 01724-9320. ,
T.k. nieuwe huif + deurtjes en Istoelhoezen van DKW MUN- :
GA. Sleegers zeilmakerij, telef.
04118-2214. ,
Jeep CJ 7 DIESEL, bj. '84, grijs i
kent, APK sept. '92 hard- en :
softtop, br. banden, rolbar, ,
bullbar, alarm, met veel extra's, ,
f 15.750. Telef. 070-3874626. ■LADA Niva 4x4, bj. '85, grijs }
kent, met div. Access, ’ 5750. 'Na 19.00uur, 02154-17672 ,
TOYOTA Landcruiser, bj. '87,
24 TD, zwart, met extra's, 1e|
eig, grijs kent, zeer mooi, |
04784-2407. |
Suzuki VITARA JLX Cabrio. bj. l
15-6-90, lichtblauw metall, :
13.000 km, br. wielen, spat- ,
bordverbr, bullbar, 4 breed- |
stralers, eurostriping, chroom
reserv.wiel, rad./cass.ree Inl. j
010-4812428.
SUZUKI 413 JX Softtop, long, |
3-'B7, groen met, grijs kent, '’ 10.250. Inl. 04124-1068. '.
Mercedes 300 GD Jeep, m. '84,
wit, verlengde uitv, 3-drs, ■Van-uitv. (papieren t.i), perf.
conditie, ’21.250 excl. BTW. .
KONINGSHOF 02507-15824. |
Weg. omst. t.k. Nissan PA- :
TROL GR TD, bj. '91, i.z.g.st, .
vele opties, 11.000 km. T.e.a.b. ]
071-616697 of 06-52869394.
LADA Niva 2121 S Speed, bj. ]
april '87, APK april '92 45.000 .
km, pr. n.o.t.k. 020-6140745. 'PAJERO'S uit voorraad lever- \
baar, nieuw en gebruikt. Te-
vens gevraagd gebruikte Paje- ,
ros. 4-WD Centre Voets, -04138-74252
TOYOTA Hi-Lux 4x4, bj. '81. ]
m. nwe. banden, remmen, nw.
gespoten, gerevis. motor, LPG, ,
gr. kent, ’ 7000. Nwe. banden ■voor Toyota Landcruiser en
ToyotaRunner. 043-210538. j
SAMURAI, 1e eig, 20.000 km, \div. access. Inruil en financ.
mog, vr.pr. ’16.950. Telef. j
02510-42349.
Jeep WAGONEER Limited, '1982, met nieuw kenteken,
klokgaaf, 4-WD, getint glas,
cruise-control, automaat, air- [
co, magnesium wielen etc, .
’ 27.500. Telef. 02240-96972 .
TOYOTA FRP Top 2.4 Turbo 'Diesel, bj. '87, div. Access, "i.g.st, ’ 23.500. Inruil en financ.
mogelijk. Telef. 02510-42349.
Patrol GR 10-'9O, achterscha- ]
de. Toyota Hi-Lux Xtra cab.
'87. DIJKSTRA Heerde,
05782-1828/3599.
Ford Pick-Up Mamoet-uitv, ,
4x4, bj. '86, V8Diesel Aut, 5- ■pers, grijs kent, 3.5 ton laad- |
vermogen, als nw. ’ 23.950.
Inr./fin./gar. RODENBURG |
BV, Voorschoten, 071-323450. ,
TOYOTA Landcruiser, grijs
kent, 24 TD, bj. '87, zwart, :
veel chroom, ’ 26.500 mcl. IBTW. Telef. 08386-1527, n.o.z. |
Jeep WRANGLER hardtop La- !
redo, 4-'9l, geel kenteken, alle ■extra's. Nw.pr. ’65.000, lichte 'schade, nu ’47.500. Inl. telef. '040-448292

20% korting
38x Niss. Patrol 28T.D. R/GR, [
korte of lange uitvoering, uit !
voorr. leverb. in div. uitv. en kl.
ook taxfree. Div inruilers: Land 'Rover 110 D, '84, ’15.000. |
Landcruiser FRP-Top TD, 7-
pers, '87, ’ 26.500. Patrol 3.3i
D, '86, '87, pi. uitbouw, v.a. i
’19.800. LENFERINK AUTO'S
B.V, Geesteren (Ov), :
05492-1522/1166.
Nissan Terrano 27 Turbo Die-
sel, geel kent, 1989, ’46.500. ,
Nissan-dealer AUTOPIA, telef. :
04180-13453.

T.k. SUZUKI U 80 terreinauto, j
softtop, ’2250. Telef. 08330-
-27503. j
PAJERO 25 TDI GLX, 4-pers, |
7-'9l, 1500 km, ’lO.OOO de- "mo-korting! Henk Slagter Mit- \subishi, 05960-22616. ,
NISSAN Patrol Hardtop Van <28 D, bj. 4-'B9, alle mogelijke s
opties, absoluut' nieuw. Prijs j

’ 38.750 mcl. garantie. Inruil/ /
fin. mog. Benerink Autobedr, !telef. 05412-29451. s
JEEP CJ 7, bj. '83, zwart, APK, i
leer, chroom wielen, verh, veel
extra's, iets moois, ’ 18.500. t
Inr. mog. 020-6411274. j
DAIHATSU Rocky, 4-wheeld- :rive, benzine, nieuw, ’ 20.000 s
ex BTW. 04102-1236. 'MERCEDES 300 GD, lang, grijs <kent, bijz. goede staat, dcc.r
1982 Inr. mog. 03410-27822 r
Te koop diverse 2e-hands
JEEPONDERDELEN. Telefoon. '071-224209. ]
SUZUKI SJ 413 JX Softtop, .
'87, veel access 0.a.: brede vel-
gen, radio/cass.rec, bullbar, si- 'de-bars, LPG, 100%, APK, '’ 11.950.Telef. 01715-2186. {
Voor alle onderdelen, nw en 'gebr, revisies, onderhoud, mo- .
toren, APK enz. aan uw Ameri- !
kaan. KAREL OTO jr. Katwijk, .
01718-28021/28938. (

EX-LEGERVOERTUIGEN, o.a. "Bedford, Land Rover, Jeep en 'Toyota. Tevens gebr. onderde- 'len voor 4x4. HDS, Mennonie- 'tenbuurt 21, Amstelhoek !
(N.-H.), ml. 02975-30226. .
Van 1e eig. NISSAN Patrol !
Wagon Van 3.3 Dsl, bj. 3-'B6, 'orig. 93.000 km, verl, zijruiten, j
br. banden, ’ 28.500 mcl. BTW.
Met BOVAG-gar. 02269-1203. j
TOYOTA Landcruiser Pick-Up, ''86, Diesel, ’ 18.500 excl. BTW.
02153-10979.
Weg. omst.h. Nissan PATROL
Diesel, wit, bj. '85, grijs kent,
nwe. banden, bullbar, 170.000
km, ’ 19.500. Inl. 05911-1980.
T.k. 413 SAMURAI Softtop, bj.
12-'B7, ’ 8000 access, dit is de
mooiste van Nederland! Zien is i
meteenkopen. Inl. 023-385882
TOYOTA Landcruiser 4x4 Die- |
sel, bj. '78, techn. 100%, in goe- 'de st, APK-gek. Vr.pr. ’ 7500. <Telef. 01652-13047, na 13u. j
Nissan KING CAB, USA-uitv, :
'86, airco, rad./cass, brede i
wielen, side-bars, bedliner, j

’ 22000. Telef. 046-333000. ■Mercedes 280 GE 4x4, 10-'B5, ,
kl. wit, alle denkb. Access, geel'kent, pr. n.o.t.k. Inr. mog. :
02207-46785. \
Toyota HI-LUX 24 Diesel, 'dubb. cabine, bj. 4-'B9, 100.000
km, d.blauw, i.z.g.st, vr.pr. i

’ 32000. 020-6719067 na 17 u. ,
Daih. ROCKY Wagon, Turbo
Diesel, bj. '86, 100.000 km, grijs ;
kent, 03417-58018,n.o.z.
Jeep CJ 5 8-cil. RENEGADE ,
Softtop, bj. '78, USA-imp, :
’ 12.000. Telef. 05423-87118.
Toyota LANDCRUISER, met
defekte Chevrolet motor, v.v.
alle rally-extra's. T.e.a.b. Telef.
04138-76070. ,
CHEROKEE 4.0 iLtd, demo,
alle access, aug. 1991, 7000 :
km. Nw.pr. ’101.480 nü voor ,
’ 89.000. Telef. 080-584666.
CJ 7, 6 cil, hard-top, bj. '85, in :
absolute NIEUWSTAAT. Pr. j

’ 21.500. 02510-42349. ,
WRANGLER Sahara, 1988,
Hardtop, 6-cilinder, ac. etc.
I.z.g.st, ’ 26.500. 023-322828. ,
Mercedes 300 GD Automaat, :
bj. 6-1982 (geel kenteken), air-
co, sportvelgen, trekh enz
100.000 km, ’25.000. AUTO
V.D. BERG, 040-535681.
LAND ROVER 110, 1986, Ben-
zine, VB-motor, hardtop, grijs
kent, luchtgeremd, gesch.
voor aanhangertot 6 ton. Vr.pr.

’ 22900. Telef. 02507-16325.
PATROL Turbo Diesel, '85, af- j
gegeven '87, 1e eig, met ex-
tra's, 95.000 km, Vr.pr. ’ 15.950
ex. 04188-1398.
CJ 7 LAREDO, 6-cil, '81, USA, ]
Hartop, rood metall, ’ 12950.
Telef. 05423-85076/82331. ,
JONKER HOEVELAKEN b.a.:
Jeep Wrangier, 6-cil, grijs :
kent, zomer/winterkap, rood, ,
5000km, bj. '91. Suzuki Vitara,
nieuw, overjarig ('9O), 100 km, 1
rood. Toyota Landcruiser Tur- ,
bo Diesel, geel kent, 32000|
km, '90. lsuzu Trooper Turbo :
Diesel, verh, verl, vele extra's, "grijs kent, 32000km, '90. lsuzu |Trooper Turbo Diesel, grijs
kent, 35.000 km, '87. lsuzu
Trooper Turbo Diesel, geel j
kent, revisiemotor, '85. Inge- 'ruild: Mitsubishi Spacewagon j
Diesel, ± 35.000 km, '91. Mit- !
subishi Spacewagon GLX, I
benz, '87. lsuzu Midicoach 9- <pers. dieselbus, '90. BOVAG- ;
garantie, inruil en financ. mog. \
Jonker Hoevelaken, Ooster- j
dorpsstraat 140, Hoevelaken, ,
03495-35834, fax 03495- 35801. <
TOYOTA Landcruiser 3.4 Die- i
sel Pick-cp, 1e eigenaar, (
117.000 km, bj. 11-6-86, grijs "kenteken, ’16.950 mcl. BTW
Gar./fin./inr. mog. Zwaan,
Lisse, 02521-20997. |
Mits. PAJERO Turbo Diesel, <softtop, 1987, veel ace, APK. <02510-37473,06-52802503. |
ROCKY LX Turbo Diesel hard- 1
top, d.blauw met, 12-'B5, alle l
extra's, i.z.g.st, boekjes aanw, j

’ 16.750. Inl. 04104-78083. i
PATROL, '84, geel kent, met :
extra's, vr.pr. ’ 13.500ex. Telef. ,
04188-1398. |
Daihatsu Rocky DX, m. '88, gr. ',
kent, Shadowline-uitv, alle \
denkbare opties. ’17.950. -.
Inr./fin./gar. mog.
„CARPOINT ",02510-12651. 'Geel kenteken! Daihatsu Rocky .
EX Wagon 4x4, nieuw model ='88, o.a. blauw/grijs metallic -two-tone, stuurbekr, bullbar,
uitneembaar dak, treeplanken, '4 hoofdst. etc. Nw.pr. ’ 52.750, ischadevrij en in prima staat, '’19.950. Met gar. Inr./fin. en
ANWB mog. Automobielbedr. 'SMIT HAARLEM B.V, Rijks- !
straatweg 174, Haarlem. Al 18I
jaareen begrip. 023-380942 I
Toyota LANDCRUISER, FRP- 'top, '88, wit, div. extra's, vr.pr. '’2BOOO. Inl. 04118-2047. (
TOYOTA LX Turbo Landcrui- 'ser 4 WD, bj. 1987, 43.000 km.
Telef. 070-3292763/3292488. !
Gevraagd een 4-w. drive Jeep!
met min. 1600 kg a.d. trekhaak, -ruilen tegen een SEAT Ibiza '1989, wit, 50.000 km, zeer <mooie auto met eventuele bij- 'betaling. 03405-61444.
Toyota Landcruiser Hardtop
Turbo Diesel, mrt. '90, geel
kent, 23.000 km, antracietgrijs 'metallic, ’39.950. KLEYN
AUTO'S B.V, 01830-68288.
SUZUKI UBO Softtop, bj. ■1980,’ 4500. Inl. 05756-2784. ,
SUZUKI QJX 413, '85, div.
.cc, i.z.g.st, ’12.500. Telef.
346-333000.

Let op!
JEEP CHEROKEE 4.0 iLimited
Autom, airco, leder bekl, crui-
se contr, el. stoelen, alarm,
roofrack, l.m. velgen, zwart, bj.
'89, radio/cass. ’ 64.950.
SPECIALE lEASE-TARIEVEN

Alfa Zeijinga
DAALMEERSTRAAT 20

HOOFDDORP
02503-20707/32424

Nissan KINGCAB, '88, ver-
hoogd, 4WD, Benzine,
’17.500. Daihatsu Rocky Wa-
gon, eind '86, Diesel, ’19.750.
Inruil mog. Telef. 01721-7682
2x CJ-7 LAREDO, '86, zwart/
wit, 1x V-Ben 1x 6-cil. aut, alle
opties, absol. nw.st, ’ 29.950.
Inr. mog. Info01749-40122
LANDCRUISER D, grijs kent,
bj. '78, APK 10-92 alle ace.
Inr. mog. Telef. 01883-20170.
RANGE ROVER TD, geel kent,
bj. '90, achterschade, vr.pr.
’38.500. Inl. 04180-15328.
T.k. NISSAN King Cab 2-WD,
1988. 25-Itr. diesel, 2 kleuren,

’ 17.000 Telef. 04241-4533.
Jeep CHEROKEE Automaat
4x4 4.0, 6-cil, benz, bj. 1988,
kl. diamantzwart, grijs kent,
achterbank aanwezig, 37.000
miles, geh. in nw.st, ’ 32.500.
Telef. 04990-72389.
Cherokee Pioneer '85, Amerik.
import, kent. '91, 4WD,

’ 18.950 Gar./inr. en fin. mog.
TRISTAR Auto's, Oud Loos-
drechtsedijk 56, Loosdrecht,
02158-27600.

Texacars
4WD

NISSAN PATROL GR NIEUW

’ 10.000 onder nieuwprijs
(kleur naar keuze)

Nissan Patrol '87/'BB. Daihatsu
Rocky Wagon DT '87. Toyota
Landcruiser '88. Jeep Cherokee
'85 met geel kent. Telef.
04702-3040.
SUZUKI Jeep 413 Softtop, bj.
1986, brede banden, veel ac-
cess. Telef. 04904-13278.
Nissan PATROL 3.3 TD, 12-
-'B5, brede velgen, bullbar, radio
en div. accessoires, ’19.900.
Telef. 033-724708/756531.
SUZUKI Jeep U 80, bj. '83,
nieuwe bikinitop, vr.pr. ’ 5250.
Telef. 02207-13529.
MERCEDES 300 GD, kl. groen,
bj. '84, airco, automaat, lang,
grijs kent, ’25.000 ex BTW.
Telef. 03412-53982
Gevr. LR 109 D, '71 t/m '83.
BREEMS 4x4, 010-4523599/
4141678, fax 010-4532877.
T.k. VW TARO (Toyota Hi-
Lux), 24 D, met polikap,
blauw met, 48.000 km,

’ 22.750. Telef. 02244-2406.
DODGE Pick-Ups, enkel- of
dubb. cab, ook onderd. pi. ace
Fa. Brouwers, 08851 -11523.
TOYOTA Landcruiser 3.4 Die-
sel, pick-up, 8-'B5, 80.000 km,

’ 19.950.04906-1387.
Jeep WRANGLER 6-cil, grijs
kent, rood, prachtig, ’ 23.500.
01899-27244/13651 na 6 uur.
Nissan PATROL 7-pers, m.
'86, nw.staat, benz, goud met.
div. extra's, ’19.250 ex. Mit-
sub. Pajero, 7-pers, m. '86,
nw.staat, turbo diesel, alle ex-
tra's, zilver, ’21.750 6x. IMPA-
LA Zoetermeer, 079-163661.
NISSAN Patrol 4x4 6-cil. D, s-
pers. Combi, grijs kent, eind
'84, trekhaak, ’13.900 ex.
BTW. Inruil. 02999-296.
Nissan Patrol R Wagon, Van,
2800 Turbo Diesel, wit, nieuw-
staat, jan. '90, ’36.450, lease-
prijs ’ 954 p.m. Inruil/fin. mog.
CAR TRADE HOLLAND BV,
020-6010680, Badhoevedorp.
NISSAN Patrol 3.3. D, 11-87,
als nieuw, orig. 120.000 km, ra-
dio, ' bullbar, trekhaak enz,

’ 21.750. 01803-12395, n.o.z.
Toyota Hi-Lux 24 D, dubb.
cab, 4-wheeldrive, div ace,
1991, grijs metall, 9500 km,
fabr.gar, ’ 45.000. Toyota-
dealer SMULDERS Automo-
bielen Eindhoven, 040-413595.
Nissan PATROL Van, '89, 3.3
Turbo diesel, 1e eig, 70.000
km, alle boekjes aanw, alle ex-
tra's,, nw.pr. ’ 70.000, nü

’ 32.500. Telef. 020-6108456.
ISUZU Trooper, bj. 1984, LPG,
geel kenteken, bullbar. Telef.
08880-54129/54311.
Div. PATROLS GR, nieuw
geel/grijs kent. Interess. prij-
zen! Div. mr. Pajero, Rocky en
Wrangier. Telef. 04920-22483.
CJ RENEGATE, '84, blauw
met, airco, hard top, 5-bak,
stuur- + rembekr, bikini top,
i.z.m.s. Autosport Heerlen,
045-725507.

Reomie
voor al uw JEEP-onderdelen

REOMIE, Erlecomsedam 34,
6576 JW Ooy (bij Nijmegen).
08893-8100, fax 08893-2632
MITSUBISHI Pajero 2.5TD In-
tercooler, 1990, wit, veel ex-
tra's, speciale auto, prijs

’ 35.000. Grijs kent. Op 1 na de
mooiste Pajero van Nederland,
verkozen door de importeur.
Telef. 03498-3877/4473.
TOYOTA Landcruiser Long 3,5
Diesel, grijs kent, okt '84, ASS
stoelen, bullbar, 2-t. lier, imp,
stuurbekr, hef/sch.dak etc.
Vr.pr. ’ 17.500. 02285-15781.
Nissan PATROL Wagon, geel
kent, benzine, bj. '84, div. ac-
cess. Pr. ’12750. 02510-
-42349.
TOYOTA Hi-Lux X-Cab 4x4,
7-'B9, mcl. pol. container, div.
extr, grijs met, 32000 km,

’ 29.500. Inl. 010-4219234.
NISSAN Patrol 3.3 D Van, bj.
'87, alle opties, ’16.877 excl.
BTW. Telef. 01887-2970.
SUZUKI SJ 410 L, softtop,
blauw met, bj. 8-'B3, geel
kent, nwe. APK, vrijloopnaven,
verh, sportvlgn, sperdiff,
trekh, ’5900. Inr. mog.
02940-30488.
Suzuki SJ 413 QJX, softtop, bj.
7-'B7, 1e eig, 47.000 km,
serv.boek, pi. extra 4 brede
win, bullbar, stereo, ’13.750.
EXPOCAR Trad, 020-6153933.
GEVRAAGD: harde deuren
voor Jeep Wrangier. Telef.
01672-2427.

Unieke aanbieding!!! Van 1e ei-
genaar bijzonder mooie Suzuki
Vitara JLX Metal Top, m. '91,
kl. zwart, getint glas, alum. vel-
gen, luxe stoff. interieur, 5
versn. Auto verkeert in nieuw-
staat. Aankoop rekening aan-
wezig, ’39.500, nu ’29.500.Inruil/financ./garantie. AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768.

Let op! *
Alles moet weg! JeepWrange
'87, ’19.500. Jeep CJ7 R**fl
gade '83, ’ 16.500. Div. accé*
en gebr. hardtops met deiljt
tot 40% korting. Informeer"fT
lef. 05960-10317. J
Aang. i.nw.st. Jeep CHE_6jl|
KEE 4.0 Lerado Aut, M
antr.grijs metall, alle extrH
prijs op geel kent. (geen didH
ruiten) ’32900. Evt. op gil
kent. ’25.500 053-34l8»|l
b.g.g. 06-52933094. wl
Suzuki Samurai Hardtop *]
Van met LPG, m. '91, felrcw
bullbar, 5-bak, in perf. stffl
’16.950. Inr. mog. EUROÖft
Hoofddorp, 020-653347-
UNIEKE Range Rover 1e ejfl
60.000km, bj. '78, 8-cil, 4 wJ__
APK '92 beslist nw.st, dea**
onderh. ’ 5950. 023-343750. J
PATROL 3.3 Turbo Wagï
Diesel Van Highroof, bj. ojt
'86, in perf. staat, alle opt|*j *’ 23.500. Telef. 02993-71279^,
TOYOTA Hi-Lux, Xtra-CabJ
'87, LPG, trekh, stuurb*
mooie kap, i.z.g.st. 040-12686]
RENEGADE CJ 7, 6-cil, bj 1
veel extra's, aparte uitvoerffl
Inr. auto of motor bespre**
baar. Telef. 04990-74867 x

Jeep Renegade CJ7, 6-cil. Jfl,
tomaat, soft en hardtop, bj. '&'
f 29.950. Autobedrijf LÜN'
HORST, inr./fin./gar. 03488:
1868/1853.
Jeep LAREDO, zwart, bj.~^
V 8automaat, alle opW,
i.z.g.st, bj. '80, geel kent.»

’ 15.500.02155-13940.
NISSAN Patrol, jan. '91, 3,
zwart, grijs kent, 2800 TD G*
pierfecte staat, 21.000 i<H
f 45.000. Telef. 040-862996^Opel SENATOR 3.0i, bj 1
autom, alarm, div. andere g!
tra's, mr. Jeep mog, ’ 49.50'
072-152262 02208-96705 J,
TOYOTA Landcruiser 3.4 J
12-'B4, 8J42 perfecte sta*

’ 15.950.04906-1387. j

SUZUKI U 80, bj. '79, M
6-92 i.z.g.st, vr.pr. ’249',
Telef. 02510-28424. I
Uit USA Jeep CJ7 RENEGf
DE, '79, 6-cil, zwart, hardt"»
techn. 100%, geen roest, hojj
niet gerest, zeer mooie aiJfl

’ 17.000.Telef. 046-333000. 4
Jeep, orig. WAGONEF
4-WD, 6-cil, gas, 1.m.-velg^j
banden 70%, robuuste uitvo*
ring, ’2950 of t.e.a.b. TeW)
055-419276of 06-52773859.J

Mits. Pajero TD^
m. '86, 7-pers, alle extra 's

nieuwstaat, zilver, ’ 21.75005
Impala Zoetermeer 079-1636JJ)
NISSAN Patrol GR Hard«f
Van Turbo Diesel, zeer veel &f
cessoires, zwart/grijs, 4 mr4
oud. Nissan-dealer Jan v*
Beurden BV, 03450-12134. J
JEEP CJ 7 Golden Eagle 8-oJbj. 1979, softtop, div. acces*

’ 16.500.Telef. 020- 6184903.J
DODGES 4-WD, amW»
kamp, prijs ’ 7000 tot ’ 10.0flj
Land R. VB, '80, ’ 6000. Lal*,
Rover 109, '80, ’3OOO W
’4500. Daih. Taft pick-up, I
carross, ’2500. Chass. Roctë
Hardt, ’ 2000. 04922-3787. .
ISUZU Trooper Turbo Dieü
3-drs, 1988, 52000 Lm. IsuZ*
Trooper Turbo Diesel, 3-drS-j
1987, 130.000 km. Uit voorra«
leverbaar Opel Campo Ct&
Cab. Garage Hartgers EmmßJoord 8.V., Produktieweg I*>
Emmeloord, 05270-98131.
lsuzu Trooper DIESEL Jeef
4x4, verl, m ramen, gijs ken^type '85, perf. in orde, ’ 996"
Inr./fin. 02990-35957.
DAIHATSU Rocky 4 W-d
Hardtop, '86, 65.000 km, tvw'
tone met. (grijs/antr), vrpl

’ 15.500.Telef. 035-236909.
Willys en Ford Jeep, bj. '_}
f 12.500. HOTCHKISS bj. '6*

’ 10.000.Telef. 02157-1721.
SUZUKI Jeep Pick-Up 41^
38.000 km, onderhboekje
aanwez, eind '88, j 14.29*
Inr./financ, 02510-11915.
DODGE Piek-Ups W.OO, e*.
army, met of zonder kent. OC*
alle ond. en ace. 08384-1986.
Suzuki VITARA Soft J&
4WD, bj. 1990, 29.000 W
rood. 070-3292763/3292488.
Jeep CHEROKEE 4.5, 4-'#
28.000 km, geheel wit airc*
roofrack, geel kent, ’ 37.501

mcl. Inr. mog. 040-44829-
NISSAN Kingcab, bj. d.e. '#
benz, alle access, ’13.75"
Telef. 040-621434. I
Cowboy gezocht voor :rouv>*
viervoeter Nissan PATRÖ1,

3300TD. 03438-17357.
ARO 4x4 drive, NIEUW, grifs
kenteken, met afneembaar da"
wegens omst. t.k. 077-52' 537^
Toyota Landcruiser OMDEP'
DELEN, hard/softtop et:, f-
bnd. en l.m. vlg. 02518-57837.^
Toyota LANDCRUISER To'
bouwjaar 1991, diverse jcceS'
soires. Telef. 01653-6144. _^
Te koop Jeep J2O PICIC-U?1985, airco, huif, vraégpii)5

’ 16.000. Inl. 01714-12748.
CHEROKEE 4.0, 1-2 '90, grifs
kent, cruise contr, el. ramer 1,
l.m. velg, ’ 35.000. 035-49889>
Nissan PATROL GR Wago"'
1990. Telef. 08850-12067.
FEROZA Resin-top Van EL 2
San Remo groen, 2500 kt"'
1991, m. stuurbekr, instelbar*
schokbrekers, c.v, elektr b«'
dienbare spiegels en rameH'
rad./cass. enz. Direct te levert
tegen een zeer interessant6
prijs. Inruil mog. Inlichthgell
Daihatsu-dealer Flinterma' 1'
Zandvoortseln. 365, Bentveld'
Zandvoort. 023-242212
lsuzu TROOPER, verl, bj. '85
gr. kent, LPG o.b, APK 10-9«
i.z.g.st, g. roest, ’9250033-755124. j
PAJERO'S nieuw en gebruikl
uit voorraad leverbaar. MitsiJ'
bishi-dealer Speelman
Heemskerk, telef. 02510-4621 J
Trooper 23 TD, nw. mod. 'Bjj
veel extra's, als nw. ’15.950
Inr./fin./gar. RODENBURG
BV, Voorschoten, 071 -323450>
NISSAN Patrol GS, bj. '90, tut
bo diesel, geelkent, alle denkf
access, nw.pr. ’89.000, n'
’58.500 mcl. BTW. Inr, f'
nanc, ANWB-keur, BOVAG
gar. Inl. 040-621434. j
Daihatsu ROCKY D, bj. 1986
80.000 km, i.z.g.st. Inr. mo.
Telef. 08880-54129/54311. „
T.k. NISSAN Patrol, 1984, Die
sel, 5-versn, stuurbekr, bred*
wielen, APK, i.z.g.st, /14.80C
Inl. 02510-47898. J
SPEURDERS kunt u opgevei
van maandag t/m vrijdag, val
08.00 tot 21.00 uur, (f*
020-6.805.805.

DE AUIOMERKEN
SPEURDER

Ford
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Meespelen Romario tegen Anderlecht hangt aan zijden draad

KESSLER AAN BETERENDE HAND
J AMSTERDAM, zaterdag
$ Trainer Georg Kessler van Fortuna Sit-
flj*x& is in het Maaslandziekenhuis van de
X^mburgse stad geopereerd aan de hals-i^kgader. De ader was verstopt. De me-

eeP is geslaagd. De verwachting is, dat
$**■ 59-jarige trainer binnen enkele weken
■FJn werkkan hervatten.

" Twente-
trainer Theo
Vonk kan voor-
lopig niet be-
schikken over
zijn middenveld-
strateegArthur Numan (links). De Noordhollander brak op de training
zijn middenvoetsbeentje en iszeker driewekenuitgeschakeld. Archieffoto

STADIONNIEUWS

ij ."e verstopping leidde donder-
éJQ tot een acute storing van
f^esslers gezichtsvermogen. Tot
,} p terugkeer van de geboren Sit-

"[denaar bij Fortuna nemen de
Jf^sistenten Dick Voorn en Tiny
jtfMuVszijn takenover.

v
| van onze
J Jjïlesportredactie

Fortuna Sittard-Vitesse
fi w Edward Sturing kan volgende
l F(?lk in de thuiswedstrijd tegenc Twente zijn rentree maken. De
f .^tervleugel verdediger brak zijn
jWkboog in de thuiswedstrijd tegen
i c Utrecht en werd donderdag
| geopereerd. Gisteren verscheen

. weer op de training. In het
perste geval had Sturing alweer

ï ? Sittard kunnen spelen. De tech-
t j!'sche staf leek het beter een
»■ weekje rust te gunnen aan de
1 ex-'nternational.
f . F°tuna Sittard: Duut (schorsing),

j"*6" (knie). Vitesse: Sturing (juk-
'). Van Bremen (schouder).

RKC-PSV
f Het meespelen van Romario
J ®9en Anderlecht aanstaande* is bijzonder twijfelach-
t '9 De Braziliaan ondervindt nog

steeds veel last van zijn enkelbles-
'| Vre Gisteren is het gewricht op-

"'euw onderzocht in het zieken-
', Uls „Het gaat niet goed met

°tiario; ik betwijfel zijn meespe-
j er> tegen Anderlecht." Voor de
} [^turn in de EC I is Wim Kieft wel
dw beschikbaar- Eric Gerets,
l p'eliswaar niet honderd procent
i- 't- kan in principe weer spelen
' rVh* PSV De Be'9 werd tegen
I. ivlvv gespaard mede met het oog
J °P het dueltegen Anderlecht.
jl , °XC: Joore (schorsing), Goudal K,l|e). Van Herpen (knie), Brard (knie),

twijfelgeval (enkel). PSV: Va-
lburg (knie), Romario (enkel).

De Graafschap-Feyenoord
De Vijverberg is volledig uit-

dj^rkochtvoor het duel van de

nummer laatst in de eredivisie te-
gen dekoploper uit Rotterdam. De
Graafschap-trainer Simon Kiste-
maker zal vandaag beslissen of
spitsKoolhof zijn opwachting kan
maken. De aanvaller heeft de hele
week niet getraind vanwege een
liesblessure.

* In de selectie van Feyenoord is
loan Sabau teruggekeerd. De Roe-
meen die vijf maanden buitenspel
heeft gestaan, maakte dinsdag een
bevredigenderentree in het twee-
deteam tegen VCV Zeeland. Trai-
ner Wim Jansen achtte de tijd rijp

om hem terug te halen bij het
eerste elftal.

De Graafschap: Lukassen (enkel),
Godee (enkel). Koolhof twijfelgeval
(lies), Smit (schorsing). Feyenoord:
Kiprich (onderarm). Nortan (been-
breuk).

FC Groningen-MVV
FC Groningen: Gall (knie), Huizingh

(voet). MW: Linders (knie), Thai twij-
felgeval (buik).

FC Den Haag-Ajax

* Het meespelen van Bryan Roy
tegen Rot Weiss-Erfurt staat op
detocht. De linkerspitsondervindt

nog altijd veel hinder van de open
wond aan zijn kuitbeen. Michel
Kreek hoopt dinsdag zijn rentree
te maken met het tweede team
tegen Excelsior. Rob Alflen heeft
debaltraining inmiddels hervat.

FC Den Haag: Anton Vriesde (polie-
pen), Valk, Schellevis, Gentile (allen
schorsing) Ajax: Alflen (spierscheu-
ring). Kreek (enkel), Jonk twijfelgeval
(hamstrings), Willems (heup), Roy
(kuit), Hanssen (knie).

Sparta-FC VVV
Rob Jacobs kan weer beschik-

ken over linkerspits Glenn Helder.
Gisteren maakte hij met de belof-

tes tegen Roda JC zijn rentree
voor een helft. Gezien zijn optre-
den op de training heeft Jacobs
hem teruggehaald bij de groep.

Sparta: Faber twijfelgeval (enkel)
Louhanapessy (knie). Snoei (achilles
pees). FC VW: Janfada (enkel), Ver
beek (ribben).

FCTwente-SW/Dordrecht'90
" Arthur Numan is de komende

drie weken uitgeschakeld. De
middenvelder van FC Twente en
aanvoerder van het olympisch
team heeft zijn middenvoetsbeen-
tje gebroken op de training in een
duel met Ruud Kool. Twente zal
Numan mede moeten missen in de
wedstrijd tegen PSV. De Joego-
slaaf Mrkela heeft de besprekin-
gen metFC Twente over contract-
verlenging afgebroken. Het gat
tussen vraag en aanbod is te groot.
In het voorjaar zal Twente de on-
derhandelingen met de linkerspits
heropenen.

FC Twente: Numan (middenvoets-
beentje), Elzinga (spierscheuring). De
Koning (enkel). Van Halst (lies). SW/
Dordrecht'9o: compleet.

FC Utrecht-Volendam
* Volendam ziet af van verdere

stappen om assistent-trainer An-
dré Stafleu aan de selectie toe te
voegen.

Door de waslijst van blessu-
res zou de ex-Feyenoorder de
leemte kunnen opvullen in de se-
lectie. Stafleu speelt echter in het
zaterdagteam van Zeeburgia (Am-
sterdam) en dan is het niet toege-
staan om uit te komen in het
betaalde voetbal. In een recent
verleden kreeg John van der Lin-
den van de KNVB geen toestem-
ming zijn amateurclub Elinkwijk te
verlatenom FC Utrecht te verster-
ken. Inmiddels heeft bij Volendam
Jeffrey Kooistra de training her-
vat.

* Het herstel van Wlodi Smola-
rek verloopt niet voorspoedig. De
Poolse aanvalsleider van FC
Utrecht blijft lastondervinden van
zijn ribben. Om hem op tijd speel-
klaar te krijgen voor de wedstrijd
tegen Real Madrid zal problema-
tisch worden. Hij reist in ieder
geval wel mee naar Madrid met de
achttien man sterke selectie.

FC Utrecht: Smolarek (ribben). Vo-
lendam: Van Loon (schorisng). Berg-
huis (longen), Steltenpool (buik/lies),
Rene Binken (nek), John Binken (ziek),
Stuyt twijfelgeval (voet), De Freitas
(enkel), Sier (teen), Den Ouden (knie).

Bernie Ecclestone voert motor-oorlog op
ADELAIDE, zaterdag

Bernie Ecclestone, de grote man achter de moge-
lijke alternatieve serie Grand Prix-wedstrijden voor
motoren, heeft de ruzie met de internationale bond
FIM laten oplaaien. Hij beweerde datzijn organisatie
komend seizoen de officiële strijd om de wereldtitel
houdt.

De Brit reageerde op een verklaring van de FIM,
waarin staat dat debond de belangrijke steunvan de
Japanse motorfabrieken heeft. Volgens Ecclestone
hebben alle top-coureurs echter overeenkomsten
met de vereniging van raceteams, de IRTA. „De
coureurs hebben een contract met de teams en de
teams hebben een contract met ons," aldus Eccle-
stone .

Ecclestone, voorzitter van de vereniging van For-
mule 1-constructeurs, deed zijnuitspraken inAdelai-
de, waar hij de laatste Grand Prix van 'Senna en co
bezoekt. Aan het persbureau Reuter liet hij brieven
zienwaarin Suzuki en anderegroteteams bevestigen

dat ze aan het 'alternatieve' kampioenschap zullen
meedoen. „Wij organiseren geen concurrerende se-
rie wedstrijden, maar het officiëlewereldkampioen-
schap," provoceerde Ecclestone.

De FIM verklaarde vorige week tijdens het con-
gres in Nieuw-Zeeland niet alleen de Japansefabrie-
ken achter zich te weten, maar ook circuits waar
'alternatieve' wedstrijden gehoudenworden, te boy-
cotten

De ruzie ontstond toen de FIM een voorlopige
overeenkomst met de IRTA alsnog verwierp Eccle-
stone: „We maakten een afspraak met de FIM en de
bond besloot in zijn wijsheid niet door te gaan met
dieovereenkomst. Wat moet ik dan?"

De FIM, waarvan de Nederlander Jos Vaessen
voorzitter is, heeft inmiddels een kalender van zes-
tien Grands Prix in 1992 samengesteld. De groep-
Ecclestone wil binnenkort eveneens een schema
presenteren, met wedstrijden in vier klassen: 125cc,
250cc, 500cc en zijspannen.

Om zelf in te vullen: Standen / Programma

Betaald voetbal
EREDIVISIE
FC Groningen-MW
RKC-PSV
Graafschap-Feyenoord
FC Den Haag-Ajax
Sparta-WV
FC Twente-SW/Dordrecht
Fortuna S.-Vitesse, za
FC Utrecht-FC Volendam ...
EERSTE DIVISIE
RBC-Haarlem. za
NEC-AZ.za
Wageningen-Den Bosch, za.
Eindhoven-NAC
G.A. Eagles-TOP, za
Telstar-Helmond Sp., za
Excelsior-Veendam, za
Zeeland-Heerenveen, za
CambuurL. -Heracles, za. ...
Emmen-FC Zwolle, za

EREDIVISIE
PSV 11 9 2 020 28—10
Feyenoord 13 8 4 1 20 20— 8
FCTwente 13 7 3 317 23—13
Sparta 14 6 5 317 25—24
Vitesse 14 6 4 416 17—11
Ajax 10 7 1 215 29- 8
RKC 14 5 5 4 15 28-23
RodaJC 14 5 5 415 16—19
FCUtrecht 13 4 6 3 14 16—13
Groningen 12 4 5 3 13 17—13
MW 14 4 5 5 13 12—16
SWDordr 14 5 3 613 25—32
Volendam 13 5 2 6 12 15—16
Willem II 14 2 5 7 9 13—21
Den Haag 12 2 4 6 8 11—27

VW 12 1 3 8 5 11—26
Graafschap 13 2 1 10 5 13—27

Hoofdklassen

EERSTE KLASSEA
Noordwijk-Rijnsburgse B
FC Lisse-Katwijk
Rozenburg-ARC
Vitesse D.-Spijkenisse
Scheveningen- Excelsior M
Heerjansdam-NSW
Quick 8.-Barendrecht

EERSTE KLASSE B
Marken-Serooskerke
ASWH-DOSK
GWV-Huizen
VaI leivogels- DOVO
WOG-ZwartWit'2B
Kozakken 8.-Spakenburg .
SDVB-Altena

EERSTE KLASSE A
Quickßoys 7 4 2 1 10 20-12
Noordwijk 7 3 3 19 12- 6
FCLisse 7 3 3 19 16-13
Heerjansd 7 4 12 9 13-11
Rijnsb.B 7 3228 13-13
Katwijk 7 2 3 2 7 9-7
Spijkeniss 7 2 3 2 7 13-12
ARC 7 2 3 2 7 7-10
Rozenburg 7 2 2 3 6 12-11
Barendr 7 3 0 4 6 9-13
Excels. M 6 0 5 15 3—5

NSW 6 2 1 3 5 11-14
Schevening 7 0 5 2 5 7—13
VitesseD 7 115 3 6-11

HOOFDKLASSEA
ADO'2O-Elinkwijk
Papendrecht-RCH
EDO-Aalsmeer
Alphenseß.-Hollandia
DWV-DHC
AFC-Stormvogels
Wilhelmus-DCV
HOOFDKLASSE B
HSC'2I -Sneek H
Stevo-WKE
Quick'2o-Treffers
Achilles'29-Achilles'94
AGOW-SC Enschede
Babberich-FVC
Rheden-SVBO
HOOFDKLASSE C
Venray-Geldrop
UDI'I9-Wilhelmina'oB
Baronie-DESK
Longa-TSC
Margriet-Meerssen ,
Halsteren-SVN
Panningen-EHC

Statuten betaald voetbal: ,
EERSTE DIVISIE
CambuurL 15 10 2 3 22 27—16
Wageningen 14 8 4 220 19— 8
Heerenveen 15 8 3 419 29—19
Telstar 15 7 4 418 38-29
Denßosch 15 8 2 5 18 27—19
NAC 15 6 6 318 25-18
Haarlem 15 7 4 418 23—22
Heracles 15 6 5 417 27—23
AZ 15 6 4 5 16 29-22
NEC 15 6 4 5 16 23-20
RBC 15 5 5 515 26-22
GAEagles 15 6 3 615 24-21
Excelsior 15 6 2 714 28—35
FC Zwolle 14 4 5 513 21 —22
Veendam 15 5 2 812 17—23
Helmond Sp 15 4 3 811 21 —30
Eindhoven 15 3 5 711 17—27
Emmen 15 3 5 711 15—30
TOP 15 3 3 9 9 17-31
Zeeland 15 1 311 5 16—32

Zaterdagamateurs

KNVB standenzaterdag
EERSTEKLASSE B
Kozakken B 7 6 1 013 22- 8
GVW 7 6 0 1 12 18-10
WOG 7 5 1 1 11 18- 6
Spakenburg 7 4 3 0 11 14- 8
DOVO 7 3 3 19 19—16
Valleivog. 7 2 3 2 7 10— 7
SDVB 7 3 0 4 6 16- 9
Zw.Wrt'2B 7 2 2 3 6 9—ll
Huizen 7 2 2 3 6 7—ll
Seroosk. 7 0 4 3 4 6-12
ASWH 7 1 2 4 4 B—l9

Marken 7 1 1 5 3 6-11
DOSK 7 1 1 5 3 B—l7
Altena 7 0 3 4 3 2—lB

HOOFDKLASSE A
ADO'2O 7 4 2 1 10 16— 8
AFC 7 4 2 1 10 17—13
EDO 7 4 2 1 10 15—12
DWV 7 2 4 18 12— 9
Hollandia 7 2 4 1 8 9—7
Alphense B 7 3 13 7 13—10
RCH 7 2 3 2 7 10— 8
Aalsmeer 7 15 17 8-8
Wilhelmus 7 15 17 6—9
Elinkwijk 7 1 3 3 5 12—12
Stormvog 7 13 3 5 6—9

DHC 7 0 5 2 5 7-14
Papendr 6 1 2 3 4 7-10
DCV 6 1 1 4 3 B—l 7
HOOFDKLASSE B
Rheden 7 4 3 011 15— 4
Quick'2o 7 3 3 19 14—10
Babberich 7 "3 3 1 9 9-5
Enschede 7 16 0 8 9—5
Stevo 7 3 2 2 8 13-12
Achill.'94 7 3 2 2 8 8-10
Achill.'29 7 2 3 2 7 14- 9
SVBO 7 1 5 1 7 9—lo
Treffers 7 2 3 2 7 5-6
FVC 7 2 2 3 6 8-10
Sn. Hovis 7 1 3 3 5 B—l 4
WKE 7 2 14 5 9-17
AGOW 7 1 2 4 4 11-15
HSC'2I 7 1 2 4 4 6-11

HOOFDKLASSE C
Venray 7 4 3 011 7—l
TSC 7 4 2 1 10 14— 8
LONGA 6 4 119 9-4
Halsteren 7 4 12 9 17- 8
Meeresen 7 3 13 7 12— 8
EHC 7 3 13 7 12- 9
Parmingen 7 2 3 2 7 6—4
Baronie 7 3 1 3 7 8— 10
Geldrop 6 2 2 2 6 11-12
Margriet 7 2 2 3 6 14—14
SVN 6 1 3 2 6 6-11

DESK 7 2 14 5 8-15
UDI'I9 7 1 1 5 3 3—ll
Wilhelm.oB 6 0 2 4 2 5—17

EERSTE KLASSE C
IJsselmeervogels-DVS'33 .
Drachtster B. -Genemuiden
BeQuick'2B-WHC
ACV-Deto
Lunteren- Broekster B
Flevoß.-Oranje N
IJW-Urk

EERSTE KLASSE C
Usselm.v. 7 5 2 012 14— 4
DETO 6 5 1 011 19- 7
Urk 7 3 3 19 12—12
Genemuiden 7 3 2 2 8 15— 8
ACV 7 4 0 3 8 13-11
DVS'33 7 3 2 2 8 11—10
Or. Nassau 7 3 2 2 8 7—7
Broekst.B. 7 4 0 3 8 15—18
Drachts.B. 6 3 12 7 13—12
WHC 7 13 3 5 13-14
UW 7 115 3 10-17

BeQuick'2B 7 115 3 10—19
Lunteren 6 0 2 4 2 7—ll
Flevoßoys 6 0 2 4 2 7-16
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Maar u kunt natuurlijk ook een be- ' ■ Bingospel spelen. Het mag duidelijk zijn waarom we het nieuwe V_J*^ *

zoekje brengen aan de Jackpotclub, die onder andere in Wat het nieuwe Holland Casino Amsterdam daar- Holland Casino Amsterdam even het Monte Carlo aan IN HET LIDO BIJ HET leidseplein. max euweplein 62, tel. 020 - 6201006.
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T.k. Jaguar SOVEREIGN 4.2
alle opties, onderh.boekje
aanw., nw.st., bj. '84, ’21.000.013-700097/701626.
Jaguar Vl2 SOVEREIGN, m.
'85, v. part., collectioneurs
cond. en zojuist APK-gekeurd
(mr. mog.). Prijs ’22500. Te-
lefoon 02153-13900. Fax 14247.
Auto: 06-52865937. René Bro-
né. Hoefloo 18, Laren (NH).
Onderdelen Jaguar XX, MX 11,
E-type en XJ uit voorraac
leverbaar. CARS, 03240-25300.
Jaguar 3.6 Sovereign, m. '88,
champagne metall., get. glas,
grijs kalfsleer int., elektr. stoe-
len/ramen/schuifd., airco,
tempomaat etc. ’ 39.950.
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar., fin./inr. mog.
023-292400.
Jaguar SOVEREIGN 3.6, '8a
duurste uitv., prima st.,
ANWB-rapp., 1e eig. Vr.pr.

’ 42500. Inl. 070-3603503
b.g.g. 3946399.
KANS! Enige XJ6 4.2 Sov. Ar-
den, '84, grijs, onderh.pap., als
nw. ’ 19.950. Inl. 080-451893.
""SOVEREIGN 3.6. 8-88""
onberispelijke auto, spoedprijs

’ 46.000. 080-239347.

XJ64.2
donkerblauw, 1985, 125.000
km, bijzonder mooie en goed
onderhouden auto, altijd bij
officiële dealer in onderhoud
geweest. Prijs ’ 29.500.

Kimman Haarlem
023-339069

Jaguar XJ6 4.2 Autom., nw.
motor, elek. ramen, leder int.,
lockslot, elek. schuifd., stuur-
bekr., als nw., '84, ’16.950.
RESIDENCE, 02520-22865/
23773. Inr./dir. huurkoop, 24
mnd. voll. gar. + BOVAG keu-
ring mog.
DAIMLER 3.6 '89, 35.000 km.
bl. met., beige leder. Hessing
De Bilt, 030-202811.

Daimler
4.0 L

blauw metall., beige leer, aug.
1991, slechts 6000 km, met
nieuwe kentekenregistratie,
mcl. autotelef. en c.d.-comb.,
tegen zeer aantrekkelijke prijs.

Kimman Amsterdam
020-6964949 l

XJS, bj. 10-'7B, Coupé, ROOD,
spaakvlg., aut., all. elektr., APK,
i.z.g.st.,’ 14.250. 033-755124. !
Jaguar XJ 6, AIRCO, schuifdak.
etc, febr. '87. ’38.750. Inr.
mog. Telef. 03410-27822 ■Jaguar XJS COUPE Sport Vl2 'HE, bouwjaar 1982 kleur au-:
bergine, orig. km.stand 85.000,
in superstaat en -conditie, '’ 36.200. 06-52800081, (N.H.).

Jaguar Vl2 Sov., 11 '86, alle !
OPTIES, als nieuw, boekjes |
aanwezig. Inl. 040-448292 j
JAGUAR XJS Vl2 Coupé HE. I
bj. '83, leder, airco, 70.000 km, I
1e eig., nieuwprijs’ 24.000. Te- I
lef. 09.323.6514993. j
SOVEREIGN 3.6, 1987, 106.000|
km, ’37.950. Autobedrijf v.d. \
Pouw Kraan, 02156-14289. _ ,
Ruilmotoren en -versn.bakken I
uit voorraad leverbaar, onder- I
houd en reparatie voor alle mo- I
dellen. ARISTOCARS Hilver- i
sum, telef. 035-835344.

Jaguar Mk 11, bj. 1963, ’ 37.500,
Hollandse auto. E-type Series
11, bj. 1969, Coupé, perfecte
conditie. XJ 6 Series 11, bj.
1979, geen mooie auto, ’4750.
XJ 12 Sovereign 5.3, bj. 1985,
E-type. Cabriolet Flat Floor, bj.
'62 XJ 40 3.6, '87, 59.000 km.
THE JAGUAR SPECIALIST
C. van Oudenaaren, Sillem-
straat 208, Haarlem, 023-
-379760 of privé 023-287735.
JAGUAR XJ6, d.bl., 7-'B2 als
nw., 1e eig., all options. Pr.
’15.900. Inl. 03406-64740.
Jaguar XJS, bj. 1976, kleur wit.
Broek Auto Bedrijf Brittcar BV,
Waalwijk, 04160-32054.
Jaguar E-type COUPE, 6-cil.,
1972 opknapper, ’ 35.000. Te-
lef. 02153-10979.

Sovereign
Donkerblauw/blauw lederen
interieur, 1991, 28.000 km, ab-
sol. nieuwstaat, 1eeigenaar.

Nieuwprijs ’ 162000
Vraagprijs ’ 119.000

Off. Mercedes Benz-dealer
CENTRAAL BEVERWIJK
Lijndenweg 34, Beverwijk

02-10-2-069
Meest DU''E en complete
Jaguar 4.2 \utom. Sovereign
(VandenPlas uitv.), m. '86, an-
traciet/crème leder, airco, crui-
se control «te. (alle extra's),
nieuwstaat, prijs ’ 25.500.
01751-13864, Wassenaar.
JAGUAR XJS 3.6, 5-versn„
10-'B5, 1e eig., racinggreen.
schadevrij, stereo/cass., auto-
alarm-sluitg., opties, 91.000
km. B.Frs. 650.000. Telef. (B)
09-323.6630969.

In nieuwstaat verkerend

Daimler 4.0
AUTOMAAT SEDAN

bj. 1990, grijs/groen metallic
crème leder, zeer compleet

Nw.pr. ’ 193.000, nü’ 117.500
M.B. ZOETERMEER

Vestiging M.B. Nederland
Geop. zat. 10.00-16.00uur

Telef. 079-415424
REGIONAAL

JAGUAR-CENTRUM

De Koning
Jaguar Sov. 29dorchester.. '88
Jaguar Sov. 3.6 white '87
Jaguar Sov. 3.6alpinegr '88
Jaguar Sov. 3.6solentblue .. '88
Jaguar Sov. 3.6moorl.gr '89
Jaguar Sov. 3.6rac.green .... '89
Jaguar Sov. 4.osavoygrey... '89
Jaguar Sov. 4.odiam.blue ... '89
Jaguar Sov. 5.3moorl.gr '88
Daimler 3.6, solentblue '88
Daimler Doublé Six 5-'9l
JaguarXJS Vl2 solentblue '8C
JaguarXJSVl2Arden '88
JaguarXJS Le Mans '89
JaguarXJS Vl2 Cabriolet ...'B6

Arnhem
085-234567

DAIMLER Sovereign 4.2 Series'111 Automaat, bj. juni '81. airco,'
leder. Telef. 01188-1285.
Gevraagd: Jaguar/Daimler XJ6\of XJI2 In elke toestand.
Informatie: LEGEND CARS, j
01736-96362 !
Jaguar XJ 6, 1985, i.z.g.st., j
132000 km, GROEN metallic.

_
Inl. 040-536998/545711. I
XJS Vl2 1988, in NIEUWST., |
60.000 km, blauwgrijs met., 'blauw leder, alle opties, 'f 85.000. Info: 030-433435. :
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Jeeps/Terreinwagens

T.k. GEVRAAGD alle merken Toyota LANDCRUISER, '78,
terreinauto's, contante betaling APK 7-92 i.z.g.st., tax.rapport
en vrijwaring. 02510-42349. aanw. Telef. 013-425507.

Dikke DAF
328YA 6x6

OOK ALS ARTILLERIE-TREKKER

vanaf ’ 1750
ex. af Soesterberg

" DAF 314VA, 4x 4vanaf ’ 1250ex.
Inl.: 071 - 721010, fax 071 -760750

Chrysler Haarlem
OFF. DEALER

" CHRYSLER * JEEP* DODGE'
JeepWrangier 25i M/T, softtop, comm f 898p.m.
JeepCherokee 4.0i, Aut., comm ’ 1335p.m.
Bovenstaande bedragenzijn op basis van 36mnd. en mcl. w.v.o.

4-wheel drive centre
" 023-264000"

P. KRUGERKADEIO

Car Plan B.V.
officieel Jeep-dealer

voor Utrecht en omgeving
Leidseweg 120, Utrecht

(Oog in Al). 030-946606
Toyota Van Ekris

* Landcruiser 3.4, 52000km, wit, bj. 1989
Tevens NIEUW!!! uit voorraad leverbaar

* Hi-Lux, dubbele cabine, 4WD, rood
" Landcruiser 24 H/T Commercial TD, grijs metallic
* Landcruiser 24 H/T Commercial TD, zwart
* Landcruiser 4.2 H/T Commercial Diesel, grijs metallic

Toyota Van Ekris Mijdrecht
Industrieweg 48, telef. 02979-82308

Nissan Patrol 2.8 D Turbo GR
Nw model, 35.000 km, alle mog. opties, '89, scherp geprijsd.
Inr./fin./gar. mog. Occasiondealer ROOSSIEN BV, 02159-50005.

Jeep Cherokee & Wrangier
Bel 020-6124876, de 4-WD lijn van uwofficiële dealer

VOORDELIGE DEMONSTRATIEMODELLEN:
WRANGLER LAREDO 4.0 COM. 1991
WRANGLER LAREDO4.2 COM. 1987

Motormeyer B.V.
Amsterdam

Jaguar/Daimler

Directiewagen Jaguar XJ6
Sovereign, '88, d.blauw, airco
pi. alle extra's, werkelijk fonkel-
nieuw, ’47.500. 100% gar./
fin./inr. Gar. SNIJDERS, 020-
-6124248/6151726,ook zondag.
Jaguar 4.2 bj. '83, 80.000 km,
’14.500. AUTOBEDRIJF ITC,
telef. 071-320780.

Sov. 3.6
donkerblauw, aug. 1989,98.000
km, auto is van 1e eigenaar,
altijd bij officiële dealer in
onderhoud geweest, zeer
compl. uitvoering, ’ 85.000.

Kimman Amsterdam
020-6964949

JaguarXJ Series 1, 2 en 3, ON-
DERDELEN, van onderh.beurt
tot totaalrevisie op voorraad.
Leeuwarden, 058-662920.
Jaguar Mk II 24, bj. 1968. 1E
EIG. (aantoonb), orig. Ned.
auto, is gedurende 23 jaar bij
dezelfde garage in onderhoud
geweest, racinggreen, 180.000
km. Svp. alléén serieuze
gegadigden:038-225263.

Sov. 3.6
beige metallic, jan. 1988, 89.000
km, zeer compl. uitvoering o.a.
automaat, airco, lederen bekl.,
alarm, radio/cass., ’ 69.000.

Kimman Haarlem
023-339069

GEVRAAGD XJ 6 4.2 liefst se-
rie 111, moet mot. goed zijn.
040-414369, beste kans opzo.
Jaguar-onderdelen, nieuw en
gebruikt, v.a. 1970 t/m 1990.
SCHUT-Soest. 02155-10668/
24043, Industrieweg 29, Soest.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805, van 8-21 uur.

T.k. 1990 Jaguar SOVEREIGN
Vl2 donkergrijs metallic,
45.000 km, eerste eigenaar, ra-
dio/CD-installatie, in onberis-
pelijke staat. Ma-vrij. 9-17 uur
telef. 073-418900, na 19 uur
040-812747.
JAGUAR XJ 6 4.2 Sovereign
Series 111, bj. '85, 1e eig., 92000
km, boekjes aanw., blauw met.,
grijs leer, ’ 23.500. 055-421371.
Jaguar SOVEREIGN VU 1-
-12-1986, 107.626 km, roodbruin
metallic, airco, centr. vergr.,
elek. ramen, leder, Alloy vel-
gen, w.w. glas, cruise control, 4
hoofdsteunen, elek. voorstoe-
len. U.A.B. Nieuwegein, telef.
030-881512
Jaguar XJ 6 29, NIEUW type,
airco., ABS, metall., leer,
i.nw.st., ’ 36.500. 03412-53768.
Jaguar XJ6 3.6 Sovereign, 10-
-'B7, mod. '88, blauw metallic,
alle opties, 37.500, inkl. 1 jaar
garantie. Inl. Autobedrijf
SCHIPHOL, telef. 020-
-6041885.

Cito Motors
Regionaal Jaguarcentrum

SOV. 4.2 rhodiumzilver '86
SOV. Vl2 sagegreen '85
SOV. 3.6, dorchestergrey .... '87
SOV. 3.6, solentblue '88
SOV. 3.6, westm.blue '89
DAIMLER 3.6, westm.blue ..'BB
DAIMLER 4.0, savoygrey '89
SOV. 4.0, westm.blue '90
XJSVUsteelblue '88
XJS Vl2 solentblue '88
XJSVUbrooklands ...NIEUW'SOV. 4.0, solentblue NIEUW
JAG.VI2 westm.blue ..NIEUW

HUIZINGALAAN 66
EINDHOVEN

040-424055
Info: K. Bakker

Lada
Lada 2107, bj. '86, nwe. APK,
LPG, ’3200. LADA-SERVICE,
ook voor uw APK, Lada-gara-
ge Pohl, A'dam-Oost, Trans-
vaalkade 74-76, 020-6924469.
Unieke aanbieding! Van 1e eig.
Lada 2107 GL 1500, LPG/benz.,
trekh. etc. Luxe uitv., 39.000
km, m. '88, ’6250. Inr. mog.
Autobedr. WIM OVEREEM,
02513-12484, ook zo. 12-16 u.
T.k. LADA 1200 S, bj. 12-'B5,
LPG, APK 10-92 vr.pr ’3350.Telef. 030-622476:
Aparte LADA 2105, LPG, bj.
1986, 90.000 km, i.g.st. Prijs
n.o.t.k. Telef. 03406-65689.
Te koop Lada 1200 S, 1989,
9000 km, als NIEUW, ’5250.
Telef. 01828-18703.
WOLFS b.a. 5x 2105/2107,
'88/'B9. 3x Combi aut., '88/'B9.
6x Samara, '87/'9O. 6 mnd. gar.
met BOVAG. 020-6335163.
LADA 1200 S, sept. '87, rood,
rad./cass., i.z.g.st., ’ 2750. Te-
lef. 02945-3622
Lada 1200 S, bj. 2-'B9, ROOD,
39.000 km, trekhaak, nwe. uit-
laat, ’ 4900. Inl. 020-6425864.
Lada 2105, bj. 6-'B4, APK '92
kleur BEIGE, prijs ’ 1250. Telef.
02990-26561.
2106, 6-'B7, 28.000 km, boekjes
ter inzage, radio, NW.ST., APK
7- 92’ 3675 020-6767808.
Lada 2105 1.2 1-91. 5000 km,
1e eig., pi. boekjes, ’B5OO.2105 1.2 4-'9O, 11.000 km, 1e
eig., pi. boekjes, ’7250. Incl.
BTW. Dealer-inr.auto's J.
Meure, 02908-6061.
Door de bank teruggenomen:
Lada SAMARA 1.5 GL HB '87,
3-drs., 5-bak, get. glas, rood,
als nw., ’ 4750. Met boekjes. 2
jaar gar. Inr./fin. mog.
02158-23246/26778.
Door de bank teruggenomen:
U\DA 2106 GL '91, 4-drs., s-
bak, get. glas, rood, als nw.,

’ 7750. Met boekjes. 2 jaar gar.
Inr./fin. mog. 02158-23246/
26778.
Lada 1200, 4-drs., wit, 28.000
km, nw.staat, m. '88, ’4250.
Inruil/financ. mogelijk. CAR
TRADE HOLLAND BV, 020-
-6010680, Badhoevedorp.
Lada 1200 S, bj. '85, met LPG,
I.Z.G.ST., pr. ’1750. Telef.
02290-63068/49520.
Lada 1200 S, m. '87, LPG, klein
deukje, verder NIEUW, ’2500.
05943-1975.
Lada 2105 orig. '87, 25.000km,
rood, 1e eig., in bijz. goede
staat, ’4200. FRANS WIJNEN
AUTO'S, 020-6716280.
LADA 2105 1.5 L, 4-'9O, rood,
18.000 km, parkeerschade,
’5250. Telef. 03443-1743.

,WESTDORP, de nieuwe, Samara Diva 4-drs. Sedan bij-ons in de showroom. Nu spe-- ciale aanbiedingen met 2 jaar
volledige garantie. 100% finan-
ciering of leasen v.a. ’ 275 p.m
Occasions met BOVAG-gar.

iAPK en nat. autopas. Occasion
v.d. week: Samara 1.3, sept.
'88, ’ 9950. Adres verkoop:

'Adm. de Ruyterweg 396-398,- Adam. Telef. 020-6825983.
|'Lada 2105, bj. 1985, 64.000km,

in perfecte staat, ’ 3750. Tele-
foon 02291-1431.
: LENSSELINK LADA Purmer-

end, voor nw. en gebr. Inr. voll.- fin, mog. 02990-21351.
i'Lada SAMARA 1.3, '87, APK,

LPG, i.nw.st. Vr.pr. ’ 6250. Te-- lef. 038-657054.

'Van 1e eig. 2105 GL, bj. '86,
APK, LPG, meest luxe uitv.,
dealer-onderh., ’2650. 020-- 6111887, b.g.g. 06-52825183.; SAMARA 1.3 L, bj. sept. 1986,
APK sept. 1992 zéér goede

■ staat, ’ 4750. Inl. 01720-74235.
! Lada SAMARA, kleur wit, bj.

1987. Garage Keijzer, telefoon

" 02291-1856.

Lada NIVA 4x4, bj. '85, grijs
■ kent., met div. access., ’ 5750.
INa 19.00uur, 02154-17672
LADA 2107, bj. juni'90, als nw.,

■ si. 8000 km, blauw, vr.pr.

’ 7950. Inl. 035-63063/63027.

' 1200S Kat., '89, 28.000km, van
!1e eig., zeegroen, I.Z.G.ST.
Vr.pr. ’ 6650. 02550-37567.
Lada 2104 STATION 1.5 Ltr..: 5-bak, trekh., rood, 4 jaar, zeer

' goed onderh., APK aprii '92
zeer mooie auto, van part., mcl.;rad./cass.rec, slechts 31.000

'km, pr. ’ 7500. 03404-57241.
Door de bank teruggenomen:
LADA 2104 1.5 GL Stationc.
'89, 5-drs., 5-bak, get. glas,
rood, als nw., ’ 5750. Met
boekjes. 2 jaar gar. ïnr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Lada NIVA, 4x4, 5-speed, grijs
jkent., bj. 5-12-'B7, vele extra
access. w.o. bullbar met res.-
wiel, sidesteps, spec. velgen.
Voor de echte liefhebber,

’ 8500.02152-41338na 18uur.
Door de bank teruggenomen:
Lada SAMARA 1.5 GL HB '89,
3-drs., 5-bak, get. glas, zwart,
als nw., ’ 8250. Met boekjes. 2
jaar gar. Inr./fin. mog.
02158-23246/26778.
Lada SAMARA 1500 GLS
Special, v.v. skirts, spoilers
enz., spierwit, 5-drs„ bruin stof
interieur, get. glas, dubb.
spieg., stereo, dir. van 1e eig.,
36.000 km, unieke auto, '90,

’ 12.950.Telef. 020-6620530.

Lada Occasion Lijn
Belvoor tweedehands informatie
uit eerste hand de Lada-importeur

050-683888
(alleen tijdens kantooruren)

Gremi Auto Import B.V.
Lamborghini

Te koop en te zien 9 en 10nov.
op het ITALIE-WEEKEND:
Diablo, Countach, Jalpa, Miu-
ra, Espada etc. Open van 10.00
tot 19.00 uur, Expocenter Sa-
men Sterk, Doornkade, Houten
(Utr.). Entree ’ 1250 p.p. Inl.
035-43777 of 01830-60099.

ATTENTIE! Fouten in telefo-
nisch opgegeven advertenties
of fouten ontstaan door ondui-
delijk handschrift van de op-
drachtgever behoeven door
ons niet te worden gecompen
seerd.

Lancia/Autobianchi
Lancia HPE 2000 i.E., sept. '82
ROOD, l.m. velg., nwe. APK,
vr.pr. ’ 4750. Inl. 023-343837.
Lancia BÈTA Spider 20, laatste
serie, in zeer goede staat,
t.e.a.b. Telefoon 085-510492
Lancia THEMA 20 IE Turbo,
'86, centr. deurvergr., sportvel-
gen, elektr. ramen, ’15.500.Telef. 02990-70817 of 26004.
Lancia THEMA V6Aut., bj. '88,
elektr. ramen en spiegels, open
dak, centr. vergr., stuurbekr.,

’ 22750. Telef. 08383-6558.
VLIETSTROOM Exclusief b.a.:
van 1e eigenaar zeer mooie
Lancia Thema 20 i.e., m. '88,
kl. donkerblauw, getint glas,
elek. ramen, schuif/kanteldak,
stuurbekrachtiging, deurver-
grendeling, luxe blauw Pullman
interieur, auto verkeert in abso-
lute nieuwstaat. Prijs ’12950.
Inruil/financ./garantie. Telef.
01718-76245.
Lancia DELTA 1600, april 1985,
grijs met., schuifd., licht met.
velgen, 102000 km, ’7500.
Automobielbedrijf Wessels,
Dedemsvaart, 05230-12593.
Lancia HPE 2000, bj. '81, met
LPG, mechanisch perfekt,
moet opgeknapt worden, prijs
f 2500. Telef. 02503-32729.

Lancia-rijders opgelet: Lancia
Thema Turbo Diesel. '89, zwart
metall., velours inter., 4
hoofdst., get. glas, 5-bak, air-
cond., ABS-syst., siervelg.
enz., ’19.950, ’220 Lancia
Thema Turbo Diesel, '87,
l.blauw metall., velours inter., 4
hoofdst., 5-bak, aircond.,
elektr. ramen enz., ’13.950.
A.C.H. HOOFDDORP, 023-
-294072 Inr. mog.
YPSILON Touring, 43.000 km,
Alcantara bekl., elektr. schuifd.,
i.z.g.st., ’ 10.200. 020-6235663,
alleen t. kant.u.

Thema Combi
'88 (sept.), T. Diesel, grijs me-
tallic, 1e eig., schadevrij,
125.000 km, serv.boek aanw.,
div. extra's zoals Nardi stuur en
pook, velours inter., lichtmeta-
len velgen, autom. temp.rege-
ling, nw.pr. ± ’BO.OOO, nu
’34.500. met BOVAG-gar. -bew., financ en inruil mogelijk.
Inl. Gar. Vronesteyn, Voorburg,
070-3862841. Zat, tot 17.00uur.
Lancia THEMA i.e. Turbo,
9-'B6, turq. metallic, beige ve-
lours inter., Nardi-uitvoering,
computer, alu sportvelgen,
APK 11 '92 ’13.900. Inr. mog.
Telef. 070-3562580.
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JAUUAK Bij Hessing treft u een rijke collectie geselecteerde Jaguar-en Daimler modellen aan Exclusive cars®

Regionaal jaguarcentrum van recente bouwjaren in diverse specificaties en kleuren, verkregen dooronze suc- I irCCIMfj
cesvolle nieuw-verkoop. Na uw keuze voor een Jaguar of Daimler garanderen de ÏIL^^il
speciaal opgeleide technici u een 100% kwaliteitsprodukt. De alom geroemde utreTeT soToe923o4_B?rßi,t i
Hessing service en -garantie completeren uw gevoel voor klasse en rijplezier. Fax 030 - 202522

YPSILON 10, '87, donker-
blauw, el. ramen, nieuwst. Inr.
Golf mog. ’8950. Telef. 020-
-6230222 tot 18.00uur.
Thema 20 i.e., 1-'9O, donker-
blauw, airco, notehouten inter.,
meest luxe uitv., zeer scherpe
prijs. VAN RENSELAAR
CARS, 038-221231.
Lancia DELTA HF Turbo,
4-w.d. bj. '88, zwart metall.,
41.000 km, i.z.g.st. 023-276848.
Dedra 2.o Turbo

1991, zwart metallic, 5700 km,
ABS, Alcantara bekleding, l.m.
velgen, elektr. ramen, central
lock, zonw. glas, radio voor-
ber., ex-directie-auto

’54.950
Fred Menken

OFF. LANCIA-DEALER
WASSENAAR
01751-19342

Lancia DELTA 1500, '83, 5
versn., nwe. APK. Vaste prijs

’ 3000. Inl. 02274-1561 na 18 u.
Volgende week

klassieke Lancia's te koop en te
zien op het ITALIE-WEEKEND
9 en 10 november. Expocenter
Samen Sterk, Houten, ml.
035-43777of 01830-60099.
Lancia THEMA 20 i.e., cham-
pagne metall., 7-'B7, 73.000
km, radio/cass., c.v., elektr. ra-
men. Pullman int., ’ 17.500. Inr.
en fin. mog. Telef. 020-6133579
of 023-295867.

Auto Halan
Neêrlands grootste

Lancia-dealer

40
Lancia

occasions
020-6650050

Adam t.o. Makro
T.k. AUTOBIANCHI A 112 bj.
1984, APK 3-1992 66.000 km,
i.g.st., ’ 3750. 02503-25551.
Autobedrijf KONINGSHOF
biedt aan: diverse Lancia The-
ma's met gegarandeerde km's.
Let op!! Lancia Thema 20 ie 16
Valve, allernieuwste model '91,
45.000 km, ambassadeblauw,
LPG, getint glas, 5-bak, dessin
int., stuurbekrachtiging, elektr.
ramen etc, etc. Nieuwprijs
’67.800, nu ’39.950. Lancia
Thema 20 ie 8 Valve, aller-
nieuwste model '91, 60.000km,
wijrood metallic, 5-bak, getint
glas, dessin int., elektr. ramen,
stuurbekrachtiging etc, etc.
Nieuwpr. ’ 62300, nu ’ 35.950.
Lancia Thema Turbo Diesel, m.
'90, diamantzwart, 5-bak,
elektr. schuifdak, alarm, l.met.
velgen, elektr. ramen, central
lock etc, etc. Nieuwprijs

’ 69.800, nu ’ 29.950. Alle au-
to's verkeren in absolute
nieuwstaat. Garantie, inruil, fi-
nanciering, leasen. ANWB-
keuring mogelijk. Keuze uit ±
70 geselecteerde occasions.
Autobedrijf Koningshof,
02507-15824.
Lancia Thema 20 i.e. Turbo,
5-bak, lockslot, elektr. schuif-
dak, elektr. ramen. Pullman,
dubb. sp., 4x hoofdst., sp.vel-
gen, het allernieuwste model,
nw.prijs ’76.000, m. '90, nu
’29.950. RESIDENCE, 02520-
-22865/23773. Inr./dir. huur-
koop, 24 mnd. voll. gar. + BO-
VAG keuring mog.
BÈTA Coupé, bj. '84, 90.000
km, ingevoerd, ’ 4750. Tev. on-
derd. Telef. 03402-37919.

Lancia Thema 28 V6, in de
schitt. kleur donkerrood me-
tall., ex directie-auto, 1e eig.,
met alle opties, 0.a.: airco,
ABS, elektr. ramen, stoelen en
spiegels, Acantara bekl., l.m.
velgen, beslist nieuwstaat, 11-
-'B9, ’28950. N.A.P.-pasp.,
BOVAG-gar. WIM OVEREEM,
Beverwijk, 02510-41232
LANCIA A 112 gebruikt en
nieuw plaatwerk en onderde-
len, div. bouwj. 08885-2017.
Lancia THEMA Turbo Diesel,
bj. '87, zeer veel extra's, weinig
km's, heel mooi, ’ 14.900.
Telef. 02245-1503.
Lancia HPE 2000 ie, bj. '85, grijs
metall., gemêl. dessin int., s-
bak, stuurbekr., elektr. ramen,
alarm, lichtmet. velgen etc, in
pr. st. van onderh., serv.boek-
jes t.i. ’12950. Autobedrijf
EEKHOF, 02907-2785/6628.
THEMA V6, royalblue, bj. 11-
-'9O, alle denkb. access., als nw.,
zeer interess. prijs. Inr./fin./gar.
RODENBURG B.V. Voorscho-
ten, 071 -323450.
T.k.a. Lancia THEMA Turbo IE
met 0.a.: elek. ramen pi. dak,
Borbet velgen enz. Telef.
023-285787 (H'lem).
Lancia Thema i.e. LPG, '89, kl.
blauw, stuurbekr., el. ramen pi.
spiegels, 5-bak, schuifk.dak,
get. gl., centr. lock etc,
’19.950. 02274-3478,
„CABALT AUTOMOBIELEN".

Lancia Thema V6, m. '89, bron
metall., elek. ramen, st.bekr., !
versn., elek. stoelen, ’19.950
Inr./gar./fin. mog. „CAR
POINT", 02510-12651.
Lancia-dealer SPIEGHEL GA
RAGE, Thema lE, '88, 100.00
km, airco, Thema Turbo, '86
100.000 km, metall. blauw
Dedra 20, '90, 10.000 km, zilv
met., luxe uitvoering, VlO Fila
'88, 71.000 km, wit, telef
02159-43924.
**Buongiorno**

Beter uit bij AVIFAUNA
All2zwart 1981
Ypsilon, metallic 199'
Delta 1300,antraciet 198!
Dedra 1.6 ie, LPG, Nero metal
lic 199'
Dedra I.Bic, blu mare 1991
Thema ie, nero metall 198!
Thema Turbo Diesel, blauv
metallic 1981

Bel 01720-20990
dealer voor Midden-Nederland

Lancia THEMA IE Turbo, alk
extra's, 1989. Autobedr. Pie
Bosmans, 04902-40733.
2x Lancia Prisma 1.6 i.e. Monte
Carlo, nov. '88, zilver/root
met., LPG, lichtmet. velgen
centr. vergrend., elektrische ra-
men, houten stuur, special.
auto. Per stuk prijs ’ 18.500
Telef. 02240-98873/98256
Lancia-dealer AUTOSTAD BV
Lancia Thema Turbo Diesel
'87, d.blauw met., 4 hfd.st., el
ramen, in nw.st. ’14.750Gar./inr. en fin. mog. TRISTAF
Auto's, Oud Loosdrechtsedijlp
56, Loosdrecht, 02158-27600.
A 112 ELITE, bj. '83, 72.000km
grijs metall., nette auto, prijs

’ 3500. Telef. 01833-4439.
Lancia Sloperij

Fa. Berjan
06284-1840, b.g.g. 3380

Exclusief mooie Lancia Thema
20 i.e., m. '88, turquoisegroer
metallic, groen glas, dikke vel
bekl., 4x hoofdst., stuurbekr.,
deurvergr., elektr. ramen, E
versn., siervelg., 1e eig., ir
nw.st., ’14.950. (onderh.pap.
aanw. pi. orig.!! Nationale Au-
topas). Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
DELTA 1.6 GT iE, '89, Integrale
l.m. velgen, 25.000 km, rood
05478-1184/3211.
Van 1e eig.!! Bijzonder mooi!
Lancia Theme IE Injection, m
'88, diamantzwart, beige Al-
cantara leer inter., magn
sportv., alles elektr., 5-versn,
doorlock, climatcontrol etc.
’17.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar.
fin./inr. mog. 023-292400.
Lancia Thema 2000 ie '88, indi-
goblauw, ’ 14.750. Inr./fin./
gar. mog. Inl. Autobedrijf
SCHIPHOL, telef. 020-
-6041885.
PRISMA Turbo Diesel, bj. '88,
grijs met., 5 versn., stuurbekr.,
cv., f 13.950. 03405-61518.
Lancia All 2'83, APK 11-92
I.Z.G.ST., vr.pr. ’3950. 070-
-3450748.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion..
Lancia THEMA 2.0 i.e., (orig.
1987), antracietgrijs metallic,
alle accessoires! Prijs ’12950.01751-13864,Wassenaar.
Lancia THEMA 832 Ferrari,
1988, donkerrood metallic, alle
opties, geheel als nieuw, huidi-
ge nw.pr. ’200.000, nu
’49.500. Inr. bespreekbaar, te-
lef. 02208-94120.
Lancia THEMA i.e., m. '89, o.a.
metall., 5 versn., elektr. ramen,
c. lock, stuurbekr. etc, perf. st.,

’ 15.950.Telef. 02520-24432
Lancia DELTA, bj. '83, in zeer
goede staat, donkerblauw,
APK '92 Vr.pr. ’ 2950. Inr. Al2mog. Telef. 055-218044.
Terug van financ.instell.: excl.
Lancia THEMA V6, m. '88, pet-
rol metall., alle ace, 5-bak,
elektr. ramen, schuifd. etc,
etc, als nw., met boekjes,
’16.950. ANWB/2 jr. gar./
inr./fin. mog. 02510-21298.
All 2 ELEGANCE, 5 versn.,
nw.st., APK, Econoom. Telef.
020-6811740 na 17.00 u.
Mitsubishi Galant 20 GLS inj.,
5-bak, stuurbekr., elektr. ramen
en spiegels, cv., w.w. glas,
trekh., l.m. velgen, in nieuwst.,
nw. model '89, ’15.950.
N.A.P.-pasp., BOVAG-gar.
WIM OVEREEM, Beverwijk,
02510-41232

Lancia Bèta Combi Coupé HP
EXECUTIVE 2000 lE, 1982
blauw, APK. Vr.pr. ’ 5500. Te-
lef. 055-788744.
Lancia YPSILON, Fila uitvoe-
ring, bj. 1989, 1e eig., orig.
32.000 km, zwart, zéér mooie
auto, ’ 12250. 02907-6080.
PRISMA 1.6, blauw, el. ramen,
5 versn., '85, sportvelg., APK,
LPG, ’ 4750. 023-355668.
THEMA Turbo, model '87,
69.000 km, i.z.g.st., vr.pr.
f 13.750. Telef. 02518-57878.
Lancia Thema V6, grijs met.,
airco, elektr. ramen, enz. enz.,
m. '89. ’23.950. Leaseprijs
’677 p.m. CAR TRADE HOL-
LAND BV, 020-6010680, Bad-
hoevedorp.

Lancia Thema Turbo Diesel,
'86, blauw met. van kleur, stoff.
inter., getint glas, elek. ramen,
centr. vergrend., dubbele spie-
gels, airco, lichtmet. velgen,
trekhaak. Auto verk. in perf.
staat van onderh. Prijs ’ 18.950.
Telef. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD b.v.
YPSILON Turbo, bj. '88, ver-
laagd, l.m. velgen, sportst.,
vr.pr. ’ 13.950. 023-387452
Lancia door mr. Dedra 1.6 ie,
aug. '90, blauw van kleur,
elektr. ramen, centr. vergrend.,
get. glas, radio, trekhaak, bij
Lancia in onderh., geh. in
nieuwstaat. Prijs ’ 28.950.
Telef. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV
Let op! Lancia Delta 1.3
Campione, demo, apr. 1990,
rood van kleur, 15.000 km,
stoffen inter., dubb. spiegels,
getint glas. Auto verkeert in
nieuwstaat. Prijs ’18.950.
Telef. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV

Lancia Thema 2000 lE, m. '88,
rookzilver metallic, 5 versn.,
elektr. ramen etc. Inl. Autobe-
drijf SCHIPHOL, inr./financ./
gar. mog. 020-6041885.
Schitt. Lancia Thema V6i, '89,
kl. antraciet met.. Pullman in-
ter., 5-bak, get. glas, centr.
lock, alarm, elektr. ramen en
spieg., ANWB-gek., ’23.950.020-6530802 Hoofddorp
„CABALT AUTOMOBIELEN"
Let Op! Voor de liefhebber
hebben wij een aanrijdingvrije,
smetteloos uitziende Lancia
Thema 20 i.E. v.v. LPG, orig.
jan. '89, 1e eigenaar (boekjes
t.i.). Gelieve degene die
120.000 km te veel vindt niet te
bellen, antracietgrijs metallic,
’19.950 mcl. ANWB verkoop-
keuring. KARST Autobedrijven
Haarlem/Beverwijk. Telef.
02510-10478/12264.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

02-11-1991, van 10.00-17.00uur
Grote Lancia Occasionshow

bij Flaminia Motors B.V.
Off. Lancia-dealer
038-654487

U zoekt een occasion Lancia? Kom dan eerst naar Flaminia
Motors B.V. Wij hebben de auto die u zoekt!!! Voor elke koper
die een auto koopt op onze occasionshow hebben wij een heel
mooi, exclusief cadeau. Dus vóór u ietskoopt, kom naar Flaminia
Motors B.V. te Zwolle.

Wij hebben de volgende auto's voor u:
Div. Lancia's Thema, 1988t/m 1991,in div. uitvoeringen

Company Cars
1 Lancia Thema 20i.e. 16V, 1991

1 Lancia Ypsilon Trofeo, bj. 1991, div. opties
Enkele Lancia's Dedra, bj. 1991, in div. uitvoeringen

Flaminia Motors B.V.
Newtonweg 1C (ind.terrein Marslanden), Zwolle-Zuid

Telefoon 038-654487
Verkoopweekend

bij Lancia-importeur
Lancia Ypsilon '91...v.a ’ 14.000
Lancia Dedra '90.. v.a ’ 29.000
Lancia Thema '90...v.a ’ 33.500

dienst- en demo-auto's
vrijdag 1, zaterdag 2 en

zondag 3 november
Marconiweg 2 Vianen, 03473-73954

Land/Range Rover
Knook 4x4

demo en nieuwe
overjarigemodellen

Range Rover Vogue SE 1990
Range Rover Vogue 1988
Range Rover, 2-drs. TD 1988
Range Rover, 4-drs. TD 1989
Range Rover, 2-drs. TD 1989
Range Rover Com 2-d. TD .. '88
Range Rover 4-d. Car. V8.... '88
Range Rover 2-d. Com B/G .'B5
Range Rover 4-drs., airco ..1984
Land Rover 110MTD 1989
Land Rover 110MTB/G ...1984
Land Rover 110MTD 1984
Land Rover 110MT B/G ...1983
Land Rover 109Stawag D .1980
Land Rover 109PU V 8 1980
Land Rover 90CountyTD .1988
Land Rover 90County B/G . '88
Land Rover 90 CountyVB.. 1987
Land Rover 90 Hi-LineD ...1986
Land Rover 88 County D.... 1984
Land Rover 88 County D ...1983
Land Rover 88/109 1970/'B4
Land Rover ex-leger B ... '77/'B2
Nissan Patrol '83/'B4/'B5
ToyotaLandcruiser 24HT .. '86
Daihatsu Rocky D 1985
3x JeepNekaf M. 38 1958
lsuzu Trooper Car. S B/G .1985
Rover 2000, brons,aut 1985
Volvo 340DL 1988
Chrysler Voyager LE 1990
Ford Sierra 20CLX 4x4 1990
Ford Taurus Wagon 1988

Knook's
Land Rover

Purmerend
Flevostraat 66-70

Ind.terrein De Koog
(afslag Purmerend-Noord)

Telef. 02990-34141,fax 34871
Breda

Regenbeemd 23-25
Telef. 076-714888

RR. TURBO Diesel, 12-'B7,
grijs kent., weinig km's, blauw
met., div. extra's, nieuwstaat,
’24.950. Inl. 01713-15770.
LAND ROVER type 109, grijs
kent., '79, 4-cil. benz., PTO-
lier, pr. ’6500. 04102-1918.
Landrover 1980, type 88 Metal
Top, APK 30-7-1992 Prima
conditie, prijs ’BOOO. Telef.
01658-4223,01640-65010.
T.k Land Rover type 109, bj.
'82 v.v. grijs kent. 1991, ex
BRITS leger. Vr.pr. ’ 9500. Te-
lef. 030-611158.
Let op Discovery Turbo Diesel
Intercooler m. '91, geel kente-
ken, diamantzwart, v.v. alle op-
ties, catalogusprijs ’91.000 nu

’ 56.000 mcl. BTW. CAR CEN- ■TRE Haarlem B.V. 023-329750.
Zondag telef. info van 11-3uur. |
LAND ROVER 110 County, bj.
1986, 9-pers., VB, 79.000 km,

’ 15.500. Inl. 01711-12880. i
DISCOVERY 25 TD Intercoo- ,
ler, 1991, Hi-roof, nw.pr. ;
’62000, nu ’47.950 mcl. Als. J
nieuw, mr. mog. 040-448292

UAB Nieuwegein
Land en Range Rover dealer

GEELKENTEKEN
Range Rover VogueAut '87
Range Rover TD4-drs '87
Range Rover TD 2-drs '87
Range Rover VogueAut '85
Range Rover, LPG, Aut '84
Range Rover V8Man4-drs . '84
Land Rover 109V 8 '83

GRIJS KENTEKEN
Discovery Tdi 3-drs demo
Range Tover TD4-drs '87
Range Rover TD 2-drs '87
RangeRover VB/LPG 2-drs . '80
Range Rover Vogue Aut '87
Land Rover 90 Diesel '86
Land Rover 109Diesel '68

UAB Nieuwegein 030-881512
Industrieterrein Laagraven nr. 3
Van part. RANGE ROVER Vo-
gue-uitv., 4-drs., kl. groen, gas,
mooie en goede auto, 5-11-'B2
vaste pr. ’ 16.000. 05203-6365.
Range Rover VOGUE, 4-'B6,
grijs kent., i.z.g.st., nieuwe
APK, airco, met. lak, LPG, alle
opties, ’ 26.500. 05150-23501.
LAND ROVER One-ten Diesel,
1984, grijs kent., 96.000 km,
perf. onderh., iedere keur. toe-
gest, alleen voor liefh., geen
handel, ’25.500. (Nw.pr.
f 93.000). 03446-1305.
Zeer mooie LAND ROVER, bj.
'76, type '88, diesel, nwe. APK,
’5750. Inl. 02526-89018.
Aangeb. 109/110 IMP. met
daktent, ’650. 010-4523599 of
4141678, fax 010-4532877.
LANDROVER 109 V8Station-
wagon, 1981, wit, grijs kent.,
APK 8-92 nwe. banden, lier
en accu, trekh., LPG-install.,

’ 10.750, zeer nette auto.
01714-13258.
Land Rover ONE TEN Diesel
Stationwagon, bj. 1983,

’ 18.500, zeer goed onderh. Inl.
02230-41662 of 02248- 2069.
Gevr. LR/RR, sch./def. geen
bezw. BREEMS 4x4, 010-
-4523599/4141678, fax 4532877.
Land Rover DEFENDER 110TD
Pick-Up Hi-capacity, kl. wit,
1989, 36.000 km, ’19.950 ex
BTW. 02990-34141.
BREEMS 4x4 Range Rovers v.
± ’ 10.000, Toepad 66, R'dam
(bij Brienenoordbr.), Autostra-
da, 010-4523599/4141678.
Land Rover COUNTY 90 TD,
beige, 31-5-91, 11.000 km,
bullbar, verstral., breedstral.,
op. dak, trekh., fabr.gar. 6-92

’ 39.000mcl. 02152-54490.
DISCOVERY TDi Hi-Roof (gr.
kent. met ramen), groen met.,
8-1991, Auto Cammingha
Leeuwarden, 068-880918, off.:
Land Rover-dealer. |
T.k. van part. RANGE ROVER
VB, geel kent., dcc. 1981, APK ■■juli '92 135.000km. Autobedrijf
Arnestein, 01180-12236 r

T.k. LAND ROVER 110, grijs
kent., gas, bullbar, imperiaal,
1986. Telef. 04457-3374.

Ruim 200 (sub)rubrieken Wf
SPEURDERS. Bel voor 4
*matie/brochure 020-6.805J-

Lotus
SUNBEAM Lotus 22 16V, bj.
'82 i.g.st., prijs n.o.t.k. Telef.
02510-13666, na 18.00uur.
Lotus ECLAT, 2-drs., bj. '83,
rood, rechts stuur, Engels
kent., achterschade, si.

’ 12.500.Telef. 05132-414.

VM SEVENTY SEVEN *|
met NL-typegoedkeurin^JJ;
Import Nederland, 055-211gr
Ruim 200 (sub)rubrieken t€
SPEURDERS. Bel voor '4
matie/brochure 020-6.805J>-

Maserati
Te koop en te zien 9 en 10nov.
op het ITALIE-WEEKEND:
Ghibli, Merak, Sebring, 5000
GT, Biturbo Spider, Vignale
Spider etc. Open van 10.00 tot
19.00 uur. Expocenter Samen
Sterk, Doornkade, Houten
(Utr.). Entree ’1250 p.p. Inl.
035-43777 of 01830-60099.

MASERATI 81-TURBO
2-drs., met frontschade, vaste
prijs ’ 8000.01719-10757.
T.k. Maserati 81-TURBO, '88,
17.500km, origineel, alle opties,
blanco kenteken, nü ’ 55.000.
Telef. 030-314842
BITURBO bj. '84, div. opties,
mooie auto, APK '92 geen mr.
Telef. 01719-48156.
MASERATI 430, '86, 43.000
km, zwart-grijs leder, 1e eig.,
stereo, alarm, perf. en nieuwe
staat. Transit plaatsen moge-
lijk. Prijs: ’55.000. Telef.
09-3250.419162

Maserati 430 Automaat \
Turbo, 1990, l.blauw m*J--31.000 km, airco, ged. W
schuifdak, LM-velgen etc. J
abs. nieuwst., ’84.500 F*
MENKEN Automobielen,^!
Lancia-dealer, Rijksstraaff
338Wassenaar, 01751 -193jj
SAUER B.V. Helmond BWJspecialist. Maserati onderl*
enrestauratie. 04920-36739/
MASERATI 425 Bi-M
7-'B6, 55.000 km. Grijs-OT,
met., fluweel int., zeer mem
verz. staat. Prijs ’ 29.900. Tjf
sitmogelijk. 09-3250.4191jjff
Maserati 430 '89, 25.000kml
met., airco, el. ramen etcf
’84.500. HESSING De '1 030-202811. ]
Maserati Biturbo, 1988, #_
AUTOMAAT enz., 1e _
vr.pr. ’ 49.000 mcl. BTW. 1*
043-622454.

Matra
MURENA 2.2 bj. '81, bordeaux
rood, i.z.g.st., ’12.950. Inr.
mog. 073-413868.
Matra MURENA, bj. '81, ferra-
ri-look achterklep, met spoiler,
elektr. ramen, get. gl., i.pr.st.,
APK 8-92 vr.pr. ’12.500.
Telef. 079-315472
CARJOY biedt aan: div. Mure-
na's tegen najaarsprijzen. Inr.
mog. Tev. onderd. 08877-2606

T.k. MATRA Murena 2.2 A
'82 rood, 100%, rek. ter inZ»
’14.000.08860-73843. J
Ferrarirode Murena 22 I*7
motor '88, grijs/zwart 'NIEUWSTAAT, nieuwe V

’ 15.950. Telef. 04758-178U
MURENA 22 S. Goodm*
'82 zwart, verl., 15" sp<4
spoilers, zeer mooi, ’ 19'
Telef. 04758-1659/1781 j

Mazda
Mazda 626 20 GLX Coupé, m.
89, ferrarirood, luxe Pullman
nt., centraal slot, elektr. ramen,
get. glas, LPG, orig. 60.000 km,

950- Autobedrijf EEKHOF,
02907-2785/6628.
MAZDA 323 LX, 5-d., bj. 8-'B9,
grijs metall., 29.000 km, als
nieuw, ’ 14.750. 04139-2192
Allerduurste uitvoering!! Maz-
da 929 GLX Limited automaat,
airco, elek. ramen, LPG etc,
etc. Geel, in nw.staat, ’ 22950.
KONINGSHOF 02507-15824.
Mazda 626 1.8 LX HB, 1-'B9,
127.000km, wit, ’ 15.950. Maz-
da 626 LX Sedan, 11-'B9,
84.000 km, LPG, grijs met.,
/15.950. WITTEBRUG, telef.
070-3994011.
MAZDA 323 GLX Sedan 1.5,
m. '88, weinig km's, ’12950.
Telef. 03240-39070.
MXS CABRIOLET, 3000 km,
demo-model, rood, Ned. auto,
7-'9l, ’49.000. MAZDA DEEN,
Schagen. Telef.02240-14400.
T.k. MAZDA 323 1.3 LX +
LPG, wit, bj. '87. 05234-1368.
Mazda 626 1.6 SEDAN, bouw-
jaar '81, prijs ’2500. Telef.
03240-43880.
Mazda 323 1.3 LX Stationcar,
6-'B6, 1e eig., groen met., s-
deurs, 5 versn., i.z.g.st., ’ 9950.
ALTINGAuto's, 023-254944.
Mazda 626 DIESEL, bj. 1985.
bordeauxrood, orig. 133.000
km, 5-bak, trekhaak, APK,
vr.pr. ’ 6950. Inl. 023-343446.
Mazda 121 LX, blauw metallic,
15.000 km, 1991. Dealer AVI-
FAUNA, telef. 01720-20990.
Van part. zéér mooie, zwarte
RX 7, schadevrij en in prima st.,
a.spoiler, get. glas, airco,
77.000 km, bj. '81, vr.pr.

’ 11.500. Inl. 01883-21539.
Mazda 626 COUPE 20 GLX
12V, '90, met kent., ’13.900.
Telef. 074-663076.
Mazda 626 GLX 20DIESEL, bj.
'86, 150.000 km. Prijs ’ 10.950.
Telef. 02263-54410.
Mazda 626 SEDAN LX Diesel,
blauw metallic, 1988, defecte
motor, mooie auto, ’8950.
Mazda LUDRIKS, Polderweg
100,Adam, 020-6944155.
626 GLX DIESEL, 51.000 km,
8-1990. Schaftenaar, off. Hon-
da-dealer, Zuiderzeestr.weg
469,Wezep. 05207-61611.
MAZDA 323, bj. '83, APK ge-
keurd, vr.pr. ’ 2950. 035-64058,
02159-39182.
Terug van financinstell.: MAZ-
DA 626 20GLX Stationcar, m.
'89, LPG onderbouw, stuur-
bekr., 5-bak, airco etc, etc.
Besl. als nieuw. Met boekjes.
’20.950. ANWB/2 jr. gar./
inr./fin. mog. 02510-21298.
Mazda 323 1500 GL STATION,
11 '85, 1e eig., 70.000 km, in
uitstekende st. 03406-65010.
Mazda 626 20 GLX 12 Valve
Coupé, april '88, 1e eig., rood,
70.000 km, i.z.g.st., ’19.950.
ALTING Auto's, 023-254944.
MAZDA MX 5, rood, z.g.a.nw.,
apr. '91, 5000 km, mcl. hardtop,

’ 49.500. Telef. 04242-83551.
MAZDA 323 HB 1.5 GLX, 4-3-
-'B9, 53.500 km, met. blauw,

’ 16.000. Telef. 023-330637.
Mazda 323, 3-'B3, APK-gek.,
AUTOMAAT, trekhaak, i.g.st.,
vr.pr. ’ 4500. Inl. 02993-71401.

VLIETSTROOM ExclusiefJvan 1e eigenaar zeer m^Mazda 626 20GLX Hatcht»
m. '89, kl. rookzilver metW
getint glas, schuif/kanteK*
stuurbekrachtiging, elektr. 1men, deurvergrendeling, j
versn., luxe stof interieur, *_verkeert in absolute n.e<4
staat, prijs ’18.950. Inrufnanc/garantie, 01718-7624jjj
Meest complete uitv., M^626 20 GLX, 5-drs. HB, Lirtii"
STUURBEKRACHTIGING, .
cv., 5-bak, schuif/kante^etc, nieuwstaat, eind j
’11.950. Inr./fin. mog. BOVJgar. Wim Overeem, öZF
12484, ook zondag 12-16u^

MXS
juni 1991, kleur ROOD, 1_
km, ’ 47.500, Nederlaflfauto. Telef. 04450-4555. j

Mazda 626 GLX Hatchöjj
diam.wit, get. gl., centr. ve^vel. inter., 5 versn., LPG, 2
eig., km.st. 76.000, mr. mofl-,2-'B9, pr. ’21.500. SubT
dealer DUBOIS, met autof'
Telef. 03410-25801. >

Mazda 626 LX
Mazda 626 LX 1.8, 5-drs., jj
'88, kl. d.grijs metallic, vel<Jbekl., 5-bak, getint glas, in tf
staat van onderhoud, J
’ 16.950. mcl. BOVAG-gara"'

M.A.B. HAARLEM
023-319136 a

626 20GU, 5-drs., HB, m.Jbijz. mooie st., antrac, Ö?
glas, centr. slot, elektr. rarfl*

’ 6950. Inl. 02503-38470. >
T.k. zeer mooie sportwaö*
MAZDA RX7 met leder be»Jding, airco, l.m. velgen en *Jreo, bj. 1988, prijs ’42000- 'ruil mogelijk. Inl. 046-33861&/
Mazda 323 HB 1.3, '86 bla^30.500 km, ’13.750. Fa. E.jjGraaff, Koninginneweg
Haarlem, 023-314275. Te^voor alle modellen nieuwe 'gebruikte onderdelen uit vo»
raad leverbaar.
MAZDA 323 F GLX, bou*s'91, rood, ’25.500. Telef. W
222431.
Mazda RX7 TURBO 11, lüJrood, 57.000km, lederen b__
ABS en airco. Inl. 04120-262?
Sports Cars International bv
Auto Data Bank. Aankop
verkoop en bemiddeling ■_sport(ieve) auto's. Zie onze^
vertentie bij CABRIOLETS. a
MAZDA MX 5, maart '91, S5km, B.Frs. 650.000 (af Belfl**'Telef. 09-3214.657426. j

Mazda 626 1.6 LX HB, bj. i
WIT, LPG, trekh., APK 9-'92J
zeer goede st. Vr.pr. ’ 10.6"
Telef. 030-898079. I
626 GLX Diesel, m. '89, ro*
BOVAG, ’ 16.900. HOLLA Af
TOS, 020-6592654/659748&>
Mazda 626 20 GLX Diesjj
uitv., m. '89, spierwit, b-_\
Hatchb., stof. inter., hoofd*
zonw. glas, siervelg. ef*

’ 16.950. A.C.H. HOOr
DORP, 023-294072 Inr. mog,
1e eig. Mazda 626 2 Itr. Gj
Coupé, LPG, 9-'B9, ZWA"

’ 19.950.04105-15232 .
Mazda 323 F GU, bj. 3-^
36.000 km, ANTRACIET, P'
n.o.t.k. Telef. 070-3604756.



Mazda 323 LX Sport, bj. '88,
3-drs., LPG, in topcond.,
’11.950. 100% gar./fin. Gar.
SNIJDERS, 020-6124248/
6151726, ook zondag.
Mazda 626 GLX Coupé, bj. '89,
91.000 km, zwart, ’22.950.
AUTO KOREN, telef. 015-
-120115 of 015-626467.
MAZDA 1300, APK-gekeurd,
bj. '71, 60.000 km. Prijs n.o.t.k.
Inl. 075-283973/168319.
Mazda 323 F GLX, op GAS, bj.
'91, 24.000 km, cv., kl. zwart,
’27.000. Inl. 05946-12146.
RX 7, 1987, 60.000km, nw. mo-
del, PERF. staat, extra's 0.a.: el.
schuifd., airco, get. glas, stuur-
bekr., el. ramen, radio/cass./
CD, alum. velg., el. vergrendel.,
prijs ’19.900. Met gar. 053-
-341883, b.g.g. 06-52933094.
Mazda 929 LTD 2 Itr. Inj.,
trekh., juli '86, LPG 70 Itr., APK
9-92 zilvergrijs, zeer luxe uitv.,
vr.pr. ’ 9750. 03200-48999.

T.k. Mazda 626 LX 20DIESEL,
4-deurs Sedan, bj. 1988,
’17.250. G. Cornelissen Mill,
telef. 08859-51072

Mazda 626 Sedan 20 LPG, m.
'89, i.z.g.st., ’14.000. 626
Hatchback Diesel, m. '87,
’8750. 1 jaar garantie. AUTO
KORREKT, 02507-15874.
626 LX 20 D HB, 5-'B9,

’ 16.900. 626 GLX 20 12V Se-
dan, 8-'B9, ’15.900. 626 20
GLX Coupé, 1-'BB. ’13.500.
626 LX 1.6 HB, 10-'B7, ’9200.
Inr./fin. 035-64444/61842
Mazda 626 20 GLX 5-deurs
Hatchback, juli '86, grijs met.,
i.z.g.st., ’8950 ALTING Au-
to's, 023-254944.
Mazda 323 1.5 FINISH Van, bj.
6-'B9, 1e eig., schadevrij,
30.000 km, i.z.g.st., vr.pr.
’17.000, (nw.prijs ’25.000).
Telef. 020-6182170
Mazda 626 2.0 GLX Coupé, an-
traciet metallic, LPG, stuurbe-
krachting, elektrisch schuifdak,
achterspoiler enz., schadevrij,
'89, ’ 19.750. INRUIL mogelijk,
02907-3566/3199(bij Adam).
Mazda 626 GLX SEDAN 20
Diesel, mei '85, APK 6-92 5
versn., ’ 6950. 023-356278.
Mazda 626 20 GLX, '86, LPG,
4-DRS., APK '92 wit. subl. st.,

’ 8750. 070-3604889,9-18u.
Occasioncentrum Mazda A.C.S. BV

biedt aan:
Mazda 626HB 1.812VPS, demo, 13.000km 1991 ’ 31.950
3x Mazda 626 HB 1.812VGLX, LPG, 45.000km . 1990 ’ 28.950
3x Mazda 626 HB2oi GLX, LPG, 60.000km 1990 ’29.950
Mazda 626 HB 20i GLX + P5,45.000km 1987 ’19.750
Mazda 626 HB 20GLX, 77.000km 1988 ’ 18.950
Mazda 626Sedan I.BGLX, 43.000km 1989 ’28.750
Mazda323Sedan I.BDX, 15.000km 1990 ’24.950
Mazda 323Fl.6i GLX, zwart, opties, 25.000km . 1990 ’ 27.750
Mazda 323 F 1.6iGLX, rood, 13.000km 1990 ’27.750
Mazda 323 F 1.6iGLX, zwart, 26.000km 1990 ’25.750
Mazda323Fl.6iGLX,steelgrey, 13.000km 1990 ’26.750
Mazda 323HB GLX Aut, wit, 50.000km 1988 ’16.950

Vraag onze verkopers naar het A.C.S. financieringsplan
Bijv. een Mazda 626van 1990vanaf ’ 425per maand

Mazda A.C.S. BV
Daniël Goedkoopstraat 13, Amsterdam, 020-6936935

Haarlemmermeers grootste
Occasioncentrum

Hartgerinken Klomp
Biedt ukeuze uit ± 100gebruikte auto's w.o. 50 Mazda's
Graftermeerstraat 49, Hoofddorp

(Industrieterrein Noord)
Telefonische informatie 02503-20129/36644

Mercedes-Benz
MB 240 D, WIT, getint glas,
schuifdak, cv., trekhaak etc,
175.000 km, 1984. Kroezen &
De Leeuw BV, 03454-2064.
Mercedes 190 D, van part., bj.
'87, sportvelgen, central lock,
alarm, schuifdak, 4 hoofdsteu-
nen, armleuning, NIEUW-
STAAT, schadevrij, Inruil mog.
Vr.pr. ’ 29.500. 080-778029.
MB 230 E, m. '88, zwart met.,
AUTOM., hfd.st. etc. Pracht-
wagen, ’ 34.6C0. Fin. mog.
035-855025/02152-61703.
T.k. WINTERKAP Mercedes
SL (107), 1974, ’3200. Telef.
075-159277.
190 D, bj. 9-'B9, ZWART met.,
schuifd., l.m. velgen, get. glas,
cv., 1e eig., schadevrij. Inr.
mog. Inl. 08880- 54129/54311.
MERCEDES 300 E, 1987, met
veel opties, met. zwart. Telef.
04138-76070.
Mercedes 190 DIESEL, 1987,
123.000 km, verl., magn. vel-
gen, vr.pr. ’ 32500. Evt. inruil
Merc. 124type D. 03200-52408.
190 E, NIEUW, levering jan.'92
zwart met., ± 20 extra's, hoge
korting. Telef. 04990-72094 of
06-52963633.
Mercedes 260 E, eind 1986,
SPORTSLINE uitv., blauw me-
tall., 5-bak, 73.000 km, deal.-
onderh. (boekjes), vele opties,

’ 32500. Telef. 070-3971125.
190 D, bj. 6-'B7, blue, met veel
extra's, als nw. ’25.950. Inr./
fin./gar. RODENBURG BV,
Voorschoten, 071 -323450.
Mercedes 560 SEL, zwart me-
tall., leder, airco, ABS, airbag,
tempomaat, sch./kanteldak,
sportvelg., Becker stereo, (alles
elektr.: achterbank, stoelen,
stuur etc), 85.000 km, '87,

’ 69.950. Gar./inr. en fin. mog
TRISTAR AUTO's, Oud Loos-
drechtsedijk 56, Loosdrecht
02158-27600. 'Mercedes 200 D, 5-bak, centr.
lock, alarm, w.w. glas, stuur-
bekr., sportv., in st.v.nw., m.
'88, ’33.950. RESIDENCE,
02520-22865/23773. Inr./dir.
huurkoop, 24 mnd. voll. gar. +
BOVAG-keuring mog.
MERC. 190 D, '84, stuurbekr.,
sportvelg., deurvergr., z. mooie
auto, ’ 18.750.06-52918475.
Mercedes 300 D Automatic,
airco, in nieuwstaat, 1981. Prijs

’ 6500. Telef. 08872-1508.
280 SL '81, 280 S, LPG, airco,
'83, 380 SE, '80, 190 E, '83 +
'85 190 D, '87, 250 D, '85, 300
TD Turbo, '83. ROGIER V.D.
VALK Auto's, Uden, 04132-
-65718, b.g.g. 06-52961110.
Terug van financ.instell.:
MERC. 190 E, nw. type '89,
LPG, schuifd., get. glas, l.m.
velgen, 5-bak, stuurbekr.,
alarm etc, etc, als nw.,
’30.950. ANWB/2 jr. gar./
inr./fin. mog. 02510-21298.
200 TD, nw. mod. '87, royal
blue, met alle denkb. access.,
als nieuw, ’31.950. Inr./fin./
gar. RODENBURG BV, Voor-
schoten, 071-323450.
190 D, CHAMP. met., 116.000
km, mei '87, 1e eig., div. opties,

’ 27.900. 023-314955.
190E, zwart met., bj. '89, sport-
line, sport-onderstel, schuifd.
enz., 36.000 km. SNELLERS,
telef. 074-770777.
In NIEUWSTAAT verkerende
Mercedes 190 Diesel, diamant-
zwart met., orig. van 1e eig,
orig. nw. model, 1990, v.v.
stuurbekr., central lock, l.m.
sportvelgen, br. banden, get.
glas, dubb. spiegels, alarm, ste-
reo, etc, etc. Nw.pr. ’ 72.400,
nü si. ’43.950. 2 jaar garantie,
inr./fin. mog. Autobedrijf Eh-
rensperger. 02240-13712
Mercedes 190 E, w.w. glas,
cv., PERFEKTE auto, '84,

’ 18.950. Keuring, mr., fin. en
gar. mogelijk. Autobedrijf Ve-
lax, Amsteldijk 52 Amsterdam,
020-6799569.
Mercedes 190 AUTOM., zwart
metall., bj. 3-'B9, veel extra's,
SEC front, 70.000 km, boekjes
aanw., ’ 38.500 mcl. BTW. Te-
lef. 08386-1527, n.o.z.
MB 300 D, febr. '86, AIRCO,
148000 km, auto is v.v. plm.

’ 50.000 access. 01828-18239.
MERCEDES 300 D Automaat,
orig. '83, stuurbekr., div. ac-
cess., lichtbl. met., 172000 km,
alle boekjes aanw., sublieme
staat, Vr.pr. ’9950. Telef.
070-3656835, b.g.g. 3600785.

300SEL
bj. mei 1991, DIRECTIEAUTO

zeer veel opties, 12.000km
Egam-Woerden
off Mercedes-Benz dealer

telef. 03480-14216
Mercedes 190 23/16, m. '85,
orig. AGAM-auto, rookzilver
metall., leder int., 5-bak, stuur-
bekr., 4 elektr. ramen, verlaagd,
AMG-velgen, ± ’ 500 werk,
’32950. KARST Autobedrij-
ven Haarlem/Beverwijk,
02510-10478/12264.
Mercedes 200 T Station, LPG-
inst., l.m. velgen, metall., '84,
scherp geprijsd. Inr./fin./gar.
mog. Occasiondealer ROOS-
SIEN BV, 02159-50005.
Mercedes 250 DIESEL, bj.
1986, div. accessoires, blauw
metall. Inl. 05738-20490f1212

190E2.316-V
zwart met., allemog. extra's
perf.st., bj.'86,130.000km
JURGEN AUTOCENTRUM

Langheckweg 32-40, Kerkrade
telef. 045-452570

T.k. van PARTICULIER
MB 200 Diesel

'85, in uitst. staat, vaste pr.
’l2OOO. Inl. 073-130790

260 E, bj. '85, rookzilver,
sportw., elektr. sch.k.dak., veel
EXTRA'S. 04750-29343/10330.
Mercedes 260E, 5-bak, sportv.,
schuif/kanteldak, '87, ’39.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
Mercedes 250 D, juni 1989, au-
tom., ABS, elektr. schuif/kan-
teld. enz., SCHADEVRIJ, dia-
mantzwart met., vr.pr. ’ 49.750
mcl. Telef. 04132-72282.
Terug van financ. instell.:
MERC. 190 D 2.5, m. '87, get.
glas, elektr. schuifd., 5-bak,
stuurbekr., 4 hoofdst. etc, etc,
’27.950. ANWB/2 jr. gar./
inr./fin. mog. 02510-21298.
Van 1e eig. Mercedes SEC
Coupé, '84: diepdonkerblauw,
blauw velours bekl., airco, 17
inch AMG vlg., verlaagd, teak-
hout, Kenwood CD stereo,
Amerikaanse kopl., etc.
’49.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar.,
fin./inr. mog. 023-292400.
Mercedes 240 TD, bj. '81,
compl. gerev. mot., rek. t.i., alle
OPTIES, geen roest. Vr.pr.

’ 9750. 01823-6527/4326.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion..
T.k. M.B. 240 TD, bj. '82 APK
tot juli '92 pr. ’lO.OOO. 020-
-6790780na 14u.
T.k. 380 SE, LPG, 130.000 km,
nov. '83, ’21.900. Inl. 02265-
-2832 b.g.g. 02207-14852
Mercedes 240 TD, bj. '81,
I.Z.G.ST, vr.pr. ’ll.OOO. Sjako
Exportears, 010-4612894 of
01805-4185.

86.000 km
300 E, 5-versn., beige metall., 4
hoofdst., schuif/kanteldak,
magn. velgen, 1e eigen,
(serv.boekje), bj. 10-'B6 pr
’33.500. Auto SMEEING
Soest, 02155-13227 of 25441.
280 S AUTOMAAT, '84, blauw,
LPG, mooi en goed, v. part

’ 20.000. 04998-95312/90656

300 E
Rookzilver metall., veel extra's
o.a. volautom. airco, ABS, cv.,
autom. etc, bj. '88, boekjes
aanw., auto verk. in perf. st.,
Vaste pr. ’48.500. Telef. 050-
-426087, b.g.g. 06-52911526.
Mercedes 200 D, 1e eig.,
w.w.glas, central lock, bj. '88,
’39.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
T.k. UNIEKE 190 E, m. '84,
SEC-kap, spoilers, spec. wie-
len, verl. enz. enz., vr.pr.
f 19.950. Telef. 02503-36102
Zeer compl. uitgev. Mercedes
260 E Automaat, m. '87, rook-
zilver metallic, groen glas, orig.
Pullm., 4x hoofdst., climat con-
trol, ABS-remsyst., schuif/
kanteldak, deurvergr., spec.
magn. sportvelg., dubb. sp.,
diefstalalarm, ’ 30.950. On-
derh.pap. aanw. + Nationale
Autopas!! Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond. geop. 1-4)

MB 190 D, bj. 9-79, prijs

’ 43.000. Telef. 030-292329.
Mercedes 190 E 20, 5-bak, be-
ryllgroen met., veel access. o.a
sch.dak, ABS, demo (400 C
km), 1991, nw.pr. ’78.500, nu
’65.000. AUTO-BOSCH, Oos-
tendorperstraatweg la, Elburg,
05250-1391 of 1661. Inr. mog.
Merc. 280 S, 10-'B4, champ.
metall., AUT., el. schuifd., cv.,
get. glas, 133.000 km, met
boekje, radio, el. antenne,

’ 19.750.Telef. 03480-19022
MB 190 D, 46.000 km, 1989,
Schaftenaar, off. Honda-dea-
ler, Zuiderzeestr.weg 469, We-
zep. 05207-61611.
T.k. Mercedes 280 SE, met air-
co, LPG, APK, bj. '80, goud
metall., alle OPTIES, vr.pr.

’ 10.500.Telef. 02290-32411.
300 TD, bj. '84, zilvergrijs met.,
1e eig., z.g.a.n., ’ 16.000.
MEBO Schagen, 02240-14204.

MB3OOTDT
Okt. '87, blauw/zwart met., au-
tom., airco, 3e bank, l.m. velg.,
armst., Becker rad./cass.,
alarm, bagagenet, perf. on-
derh., ’ 67.500. 04132-52049.
Mercedes 280 SE Automaat,
schuif/kanteldak, nieuwstaat,
'85, ’ 29.500 Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853. __
300 D, AUTOMAAT, bijna '81,
100% auto, nieuwstaat, ’5250.
Telef. 072-400521.
MB 190 DIESEL, bj. 1989,
nieuw model, div. access., zil-
ver metall. 05738-2049 of 1212
200, LPG, 4-bak, bj. 1988, zeer
mooi, 114.000 km, geh. compl.,
’lO.OOO ace, ’34.750. Telef.
030-610626.

** * *Of\ * * *
4-drs., 1e eig., onderh.boekje
en rek. t.i., km.st. 100.000, bj.
dcc. '86, i.z.g.st., vr.pr.
’26.750. Inl. 01731-7089.
1983, MB 190. WIT, benzine,
w.w., cv., 130.000 km, auto-
pas. Telef. 03420-92561/92761.
MERC-BENZ 250 C, bj. '71, int.
wit leder, ext. rood, el. schuifd.

’ 6200. 020-6240232
Mercedes 250TD

Station, 7-'9O, 5-bak, blauw-
zwart met., 73.000 km,
schuifd., sp.vlgn. etc, in perf.
st., ’79.500. KLEYN AUTO'S
8.V., 01830-68288.
250 TD '87, 130.000 km, alle
OPTIES, zilver met., 1e eige-
naar, ’ 52500. Inl. 01831-3323.
UITZONDERLIJK mooie MB
190, 1e eig., weinig km, on-
derh.b. t.i., m. 1989, diamant-
zwart met., centr. vergrende-
ling, stuurbekr., getint glas,
etc, absoluut schadevrij,
’31.950. 2 jaar garantie, mr./
fin. mogel. Autobedrijf Ehren-
sperger, 02240-13712
2x in nw.st. verkerende Merc.
280 SL Sport, beide veel opties,
m. '83, '84, beide autom., ABS,
zomer/winterkap, sportvelgen
en metallic kleur, weinig km en
1e eig. Inl. 02510-13665.
MOREES AUTO'S.
MB 250 TD STATIONCAR, bj.
1986, prijs mcl. BTW ’26.000.
Inl. 077-7387380f515005.
MB 190 E, bj. '84, i.z.g.st., 1e
eig., WIT, nwe. APK, vr.pr.

’ 16 500. Telef. 085-517103.
Mercedes 560 SE, alle mogelij-
ke opties, o.a. leder int., '88,

’ 109.500. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
280 E, m. schuifd, kl. blauw,
i.z.g.st, 128.000 km, '79,
pr.n.ot.k. Telef. 023-326971.
Z.g.o.h. witte Mercedes 300
TD, div. ace o.a. sportvlg,
tempomaat, c.v, aut, Becker
radio, nwe. APK, t. '79, kent.
'84,’ 7250. Telef. 053-767242
1987 MB 260 E, antraciet met,
w.w, cv, r./c, 5e versn,
ABS, trekhaak, alarm, sport-
velgen, nw. banden, telef.
03420-92561/92761.

500SEL
bijna 1986,1e eig.

alle opties, ’ 33.750
Telefoon 03407-1370

190 E, bj. 1991, getint gl,
LPG-COMBI, sportvelgen, ste-
reo op slee, interess. prijs.
04990-72094 of06-52963633.
MB 190 D, 178.000 km,
d.blauw, div. EXTRA'S, 8-'B6,
vr.pr. ’25.750. Telef. 040-
-412328. B.g.g. 040-531724.
V. part. Mercedes 190 E 1.8,
mei '90, nw.pr. ’ 57.000, 28.000
km, D.BLAUW, blauw stof,
w.w. glas, c.v, radio/cass, af-
koppelbare trekh. ’ 40.500.
Telef. 03438-17521.
Mercedes 200 E Automaat,
blauwzwart met, zeer veel ac-
cess. o.a. airco, sch.dak, demo
(7000 km), 1991, nw.pr.
’107.200, nu voor ’88.500.
AUTO-BOSCH, Oostendor-
perstraatweg la, Elburg,
05250-1391 of 1661. Inr. mog.
MERCEDES-BENZ 230 E, '89,
diamantzw. metall, ABS, w.w.
glas, el. ramen, c.v. + alarm,
vr.pr. ’ 42500. Inl. 035-236909.
MB 190, BLAUW met, bj.
1985, div. extra's o.a. el.
schuifd, 116.000 km, in perf. st.
Vr.pr. ’ 20.750. 040-425556.
T.k. Merc. 200 E, bj. 1989,
65.000 km, serv.boekjes aanw,
antrac, ABS, r.b.s, c.v, 5
versn, armsteun, w.w, vr.pr.

’ 39.500. Telef. 03486-4000.
260 E Automaat, 12-'B7, met.
lak, airco, ABS, w.w, cv, tr.h,
l.m. velg. etc, ’43.950. VAN
ENGELEN Auto's, 04902-
-45699.
Mercedes 190 Diesel, stuur-
bekr, rookzilver met, 89.000
km, d. spiegels, get. glas, als
nieuw, aug. '88, ’35.750. RE-
SIDENCE, 02520-22865/23773.
Inr./dir. huurkoop, 24 mnd.
voll. gar. + BOVAG keur, mog.
MB 190 D, 9-'B6, permoet me-
tall, sch.dak, 4 hoofdst, bui-
tentemperatuur, i.nw.st, vr.pr.

’ 24.750. 04188-1398.
Mercedes 560 SEL Automaat,
m. '88, 1e eig, 103.000 km,
boekjes t.i, diepdonkerblauw,
grijs kalfsleer int, airco, ABS/ASR/ASD, boordcomp, electr.
stoelen met 3 geheugenst, 4x
electr. ramen, 4 hoofdst, licht-
met. vlg, niveau-regeling, kop-
lampwissers, elektr. schuif/
kanteldak, elektr. verstelbaar
stuur, tempomaat etc. Nw.pr.
’89.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar,
fin./inr. mog. 023-292400.
190 E, '86, ZWART met,
schuifd, 5-bak, armsteun, in
nw.st, ’ 23.750. 076-218977.

Van part. MB 190 D, bj. 1988,
rookzilver, 85.000 km, 1e eig,
div. EXTRA'S. 04498-55460

300 TD, bj. 6-'B5, zilver metall.,
w.w. glas, centr. lock,
SCHUIFDAK, deuk in achter-
deur, i.z.g.st., pr. ’17.900.
Telef. 01740-27784 b.g.g
01749-48759. Niet op zondag.
Merc. 190 DIESEL, 10-'B5, kl.
wit, get. glas, centr. lock,
stuurbekr., APK '92 i.pr.st.,
vr.pr. ’ 19.950. 02207-46785.
230 E AUTOM., orig. '82 APK
6-92 champagne, alarm, mooi
en goed, ’ 6650. 020-6833288.
380 SL, '85, blauw metall., met
crème leder, airco, ABS, etc,
1e eig., abs. NIEUWSTAAT,

’ 79.500. Inr./fin. 01749-47364.
Zeer MOOIE 300 D, orig. 11-
-'B5, Autom., 4 hfd.st., w.w.,
R.8.5., R.C., nwe. sp.w.,

’ 28.750. Telef. 040-547271.
MB 280 S Autom., '79, groen
metallic, groen get.gl., C.v., in
bijz. mooie staat v. onderh., 1e
eig., ’B9OO. FRANS WIJNEN
AUTO'S, 020-6716280.
Mercedes 200 DIESEL W123,
bj. 1985, 151.000 km, stuur-
bekr., radio/cass., i.z.g.st., kl.
wit, ’ 12750. Inl. 010-4740760.
MB 240 TD Stat.car, t. '80,
stuurbekr., get. gl., nivo-reg.,
gerev. motor, ’ 6750. Inr./fin.
02990-35957.
Mercedes 200 D, bj. '87. 300 D,
bj. '85. 300 TD VAN, bj. '84.
Telef. 05244-1409.
T.k. van PART. Mercedes 190
D 25 Itr., '88, weg. VUT,
122000km.ini. 04160-43401.
MB 190 D 25 I, '87, ’29.500
200 D, BBS-uitv., spierwit, m.
'86, ’ 24.500. 250D, '86, schuif-
dak, ’29.750. 280 S, aut., '81,
LPG, enz. ’13.500. 207 D, be-
stel, lang en hoog, '85,

’ 13.750. 1017 Turbo, 9 m bak,
luchtgeveerd, '78, geschikt
voor voertuigen- en jachttrans-
port, ’ 9750. Telef. 05132-414.
Merc. 300 TD TURBO Van, van
part., 185.000 km, 5-'B5, vr.pr.

’ 14.750. Telef. 05140-3733.
MB 300 E, '85, LEER, diamant-
zwart, el. schuif/kanteld., s-
bak, rechterspiegel, get. gl.,
cv., i.z.g.st., vr.pr. ’ 27.950.
Telef 02503-24517.
MB 500 SEL, 7-'9l, zw. metall.,
m. alle denkb. opties, nw.pr.

’ 292000, nu hoge korting, evt.mr. mog. ROB v.d. BOON
Exclusive Cars, 055-667856.
Mercedes Benz type 190, kleur
WIT, bj. '84. LPG, km.st.
160.000, i.z.g.st. Prijs n.o.t.k.
Inl. 010-4584506.
Mercedes 250 D, bj. 4-'9O, di-
verse ACCESSOIRES. Inr.
mog. Telef. 08850-21502
Rechtstreeks van 1e eig. Mer-
cedes 200 D Diesel, jan '87,
o.a. get. glas, stuurbekr., cen-
tral lock etc. ’ 24.950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. Auto-
mobielbedrijf SMIT HAARLEM
BV., Rijksstraatweg 174, Haar-
lem. Al 18 jaar een begrip
023-380942
Mercedes 300 DIESEL, d.bl.
met., 1983, APK tot 11-92 cl.,
stuurbekr., elektr. dak, i.z.g.st.,
vr.pr f 11.500. 02153-82182

230 E, '91
Automaat, 20.000 km, interes-
sante prijs. Off. MB-dealer
Auto Wüst, 01860-18455.
Mercedes 190 E 23-16 Evolu-
tion 11, 1990, zwart metallic,
zwart leder, airco, schuifdak,
alarm, verw. stoelen, stereo, 4x
hoofdst., 17.000 km, zeer spec-
taculair. VAN VLIET Personen-
auto's BV, 01803-13877

230 E Aut.,'BB
div. Access, o.a. schuifd,
alarm, prima st, ANWB-rapp.
Vr.pr. ’42.500. Inl. 070-
-3603503 b.g.g. 3946399.
Mercedes 280 S, 1984, zilver-
grijs met, AUTOMAAT, air-
bag, airco en sportvelgen,
’18.500. Inl. 033-804810.
MB 240 TD, m. '83, champ.
METALLIC, schuifd, schakel-
bak, c.v, w.w, abs. nieuw-
staat. Schadevrij, geen 2e zo
mooi! ’ 10.500. 04970-17178.
Mercedes 500 SE, bj. '85,
116.000 km, alle extra's,
SPORTUITVOERING, ver-
laagd, brede banden etc.
Nieuwprijs DM130.000 t.k.
voor DM39.000. Telef. (D.)
09-49.5973.2944 of 4844. Fax
(D.) 09-49.5973.4670.
MB 280 S Autom, Pullman,
schuifd, sportv. etc, '79, als
nieuw, ’ 3800. Inl. 035-859069
Mercedes 190 DIESEL, m. '89,
metall, 82000 km, als nieuw,

’ 36.000. Telef. 05250-2518.
Diamantzwarte Mercedes 190
E AMG, '87, 16' AMG stervel-
gen, Bilstein verl, zwart ve-
lours int, get. gl, doorlock etc.
’29.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar,
fin./inr. mog. 023-292400.
Unieke aanbieding: meest luxe
en complete Mercedes 560
SEL, bj. 6-2-'B9, kl. impala me-
tallic, kalfsleder SEC interieur,
aircond, schuif/kanteldak,
ABS, elek. ramen en stoelen,
speed control, elek. verstelbaar
stuur, luchtvering, Sony CD-
installatie, l.m. velgen. Auto
verkeert in nieuwstaat. Prijs

’ 99.500. Inruil/financ./garan-
tie. AUTO VLIETSTROOM,
070-3877768.
Mercedes 190 D, 2-'B9, nieuw
type, 67.000 km, AIRCO, prijs

’ 36.500. Telef. 020-6454320.
Mercedes 250 Diesel, 5-bak,
groen metall, w.w. glas,
114.000 km, sportv, dubb.
spiegels, stuurbekr, m. '89,
’46.950. RESIDENCE, 02520-
-22865/23773. Inr./dir. huur-
koop, 24 mnd. voll. gar. + BO-
VAG-keuring mog.
280 COUPE, 1978, nwe. APK,
zeer mooi en goed, ’ 7250. Te-
lef. 02159-18283 na 16u.
Mercedes 190 D, 1e eig, alle
opties, type '89, ’42950. Au-
tobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.

STANDKACHELS

Auto-Airco
(V. WINTERPRIJS)

Weidieder GmbH, Düsseldorf
09-49.210121090,fax -21640

Merc 260E '87, 5-bak, zilv.grijs
metall, el. schuifd, 4x
hoofdst, armst, stereo-inst,
15-inch AMG vlg, alarm, c.
lock, Pullm. int, 90.000 km,

’ 34.950. 1 jaar gar. CARPORT,
023-241900. 1 jaar gar. + auto-
pasü Inr./fin. en huurk. mog.
Roomwitte Merc. 230 E, '83.
AUTOM, elektr. schuifdak etc.
118.000 km, ’14.000. Telef.
02159-36859.
MB 190, bj. 1987, WIT, LPG,
afst.alarm, verlaagd, magn.
velgen, div. Access, garantie,
’28.500. Inl. 020-6137204.

Mercedes 230 TE, 5-bak, Pull-
man, airco, alarm, '87, ’ 45,750.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
190 D, nw. m. '90, d.blauw, veel
extra's, als nw., ’ 36.950. Inr./
fin./gar. RODENBURG B.V.
Voorschoten, 071-323450.
Mercedes 200 D, '79, gaaf en
GOED, APK 8-92 echt in pr.
staat, ’ 3250. 023-323040.
Mercedes 350 SL 5.0, bj. 1974,
zom./wint.kap, AMERIK. uitv.,
in bijz. goedest. 071 -613467.
Mercedes 190 D, 5-bak, uniek
mooi, vele opties, '87, ’ 31.250.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
1e eig., 250 D Autom., bj. 12-

-'BB, zwart MET., 4 hfd.st., get.
glas etc, ’ 41.500. 055-429880.
Let op km.echtheidsgarantie,
bijzonder exclusieve en com-
plete Mercedes 300 Diesel, m.
'88, geheel AMG-uitgevoerd,
diamantzwart metall., zwart
velours inter., 4 hoofdst., getint
glas, st.bekr., 5-bak, 4 elek. ra-
men, elek. schuifdak, centr.
vergr., Becker stereo comb.,
AMG verlaagd met 16" AMG
sportvelgen, smetteloze staat,
aanrijdingvrij, ’ 38.950. CAR
CENTRE Haarlem B.V. 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-15uur.
Merc. 200 Benzine, '81, Merc.
240 D, '81, Merc. 230E, '83, alle
in GOEDE staat, prijs n.o.t.k.
03404-59305/62028.
MB 190 D, '83, 150.000 km,
cv., w.w., STUURBEKR.,
vr.pr. ’16.250. Telef. 05223-
-1487 b.g.g. 06-52918587.
MERCEDES 200 D, '85, Vraag-
prijs Lux.Frs. 700.000. In goede
staat (facturen en onderhoud).
Telef. 09-352400412 (Luxem-
burg), van 10.00 tot 14.00 uur.
Frans sprekend.
Mercedes 190 DIESEL, 2-'B5,
div. extra's, 153.000 km. Inr.
mog. Telef. 040-110094.
300 TD Van, orig. 57.000 km,
AUTOMAAT, 10-'B7, pr.

’ 45.000. Telef. 02522-10985.
2x MERCEDES 190 D, dcc. '84,

’ 17.500. Telef. 02522-11849.
280 CE. bj. '78. LPG, APK, dure
stereo, sp.velgen, vele opties.

’ 7250. 02155-25938.
Mercedes 300 E AMG Auto-
maat, signaalrood, airco, alarm,
stereo, zwart velours interieur,
4x hoofdsteunen, SEC-motor-
kap, cv., w.w.-glas, 17"-vel-
gen etc. VAN VLIET Personen-
auto's BV, 01803-13877.
Mercedes-Benz Coupé 300 CE,
24 klepper, ORIG. bj. sept.
1990. Diamantzwart, grijs lede-
ren int, 4 lederen hoofdst.,
schuif/kanteld., AMG-velgen,
elektr. stoelen, orig. SEC-neus
en nog vele extra's. Nieuwprijs
’218.000, nu ’137.500. Inl.
070-3292763/3292488.
Mercedes 200TD Van Stat.car,
nieuwstaat, 5-bak, '87,
’34.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
MB 190, wit, verlaagd, l.m. vel-
gen, noteh. dashboard, stuur-
bekr., spoilersets, enz. enz., m.
'85, ’19.950 leaseprijs ’566.
CAR TRADE HOLLAND BV,
020-6010680,Badhoevedorp.
Zéér MOOIE Mercedes 200
Diesel, m. '87, antracietgr. me-
tall., zwart inter., 4 hfd.st., el.
schuif/kanteldak, stuurbekr.,
get. gl., centr. lock, nwe. bnd.,
abs. geh. in perfecte conditie.
Pr. ’ 28.750. Autobedrijf
Ehrensperger, 02240-13712
Merc. 190 E, 1989, div. extra's,
LPG, 140.000 km, pr. ’41.000.
N.o.z. 03450-20362

300 E
bj. 11-'B6, BLAUW met, zeer
luxe, airco, ABS, chromen vel-
gen, Kenwood radio/cass,
’40.000. Inl. 01718-30239.
T.k. 190 D, bj. 8-'B7, alarm,
armtussenleuning, donker glas,
5-bak, cv, D.BLAUW, sport-
velgen, nwe. banden + rem-
schijven + grote beurt,

’ 27.950. Telef. 05250-3957.
4x MB DIESEL: 200 D, 240 TD
en 300 D, '80/'B4, ’3500 en

’ 12500.Telef. 02522-11849.
T.k. mooie Mercedes 280E, '83,
klein model, APK, ABS, Auto-
maat, LPG, grijs metall, ’ 8750.
Telef. 05234-1650.
Pracht. 190Diesel 25, nov. '88,
DIAMANT met, schuifd, ABS
etc, ’ 36.500. 030-292058.
Mercedes 280 SL, metallic, au-
tomaat, nieuwstaat, '81,

’ 57.750. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
Zeer luxe uitgev. MB 500 SEL,
orig. bj. '85, LPG, zilver metall,
Pullman inter, armlegger, 4
hoofdst, ABS, aut. airco, el.
schuifd, c.v, get. el. ramen,
alarm etc. Onderh.pap. aanw,
’32.950. Automobielbedrijf D.
TERPSTRA, 075-213188.
230E AUTOMAAT, blauw me-
tall, bj. 1987, schuifdak, get.
glas, c.v, l.m. velgen. Inr. mog.
Telef. 08880-54129/54311.
Merc. 300 D, SILVER metall,
sch.dak, bj. '85, ’15.900. 035-
-855025, b.g.g. 02152-61703.
Mercedes 280 SLC, Pullman
int, aut, sportv, schuifd, el.
ramen, scherp geprijsd. Inr./
fin./gar. mog. Occasiondealer
ROOSSIEN BV, 02159-50005.
MERCEDES 190 '84, div. op-
ties, in nw.st, ’ 16.500. Inl
04998-72728.
VLIETSTROOM Exclusief biedl
aan van 1e eigenaar Mercedes
200 D, m. '87, kl. wit, stuur-
bekr, getint glas, luxe stoff. in-
terieur, auto verkeert in absolu-
te nieuwstaat, prijs ’ 24.950
Inruil/financ./garantie. Telef
01718-76245.
Mercedes ACHTERBANKEN
voor Combi type 123 en 124
direct leverbaar. Van Boxte
Mercedes parts, Esch (N-B),
04110-1463.
MB 280, KLEIN model, groen
met, 2e eig, i.z.g.st, Pullm, el.
schuifd, c.v, aut, t. '82
f 6250. Inr. mog. 033-635230.
MERC. 190D, 5-bak, w.w. glas,
centr. vergr, t. '89, ’34.950.
Keuring, mr, fin. en gar. mog.
Autobedrijf Velax, Amsteldijk
52, Amsterdam, 020-6799569.

Snellers
eigen lease

300SEW140, zwart met ,demc
300SEW140, alle opties . nieuw
300CE, antraciet '8£
190E, bl./zw, alle opties '8£
280SL, nieuwstaat '82
Koehorstmaat 12 Deurningen

074-770777
MERCEDES 190 20, bj. '90,
km.st. 40.000, prijs ’42.000
Telef. 04130-43077.
MB 260 E, d.blauw, verlaagd
l.m. velgen, ABS, airco, 5-bak
'87, ’ 37.500. 02972-3981.

VLIETSTROOM Exclusief b.a.:
van 1e eigenaar zeer mooie
Mercedes 300 E Automaat, m.
'86, kl. rookzilver metallic, ge-
tint glas, schuif/kanteldak, luxe
zwart interieur, deurvergrende-
ling, auto verkeert in optimale
staat. Prijs ’29.950. Inruil/fi-
nanc/garantie. 01718-76245.
MERC. 200 D, w.w. glas, cv.,
alarm, t. '89, ’ 37.950. Keuring,
mr., fin. en gar. mogelijk. Auto-
bedrijf Velax, Amsteldijk 52
Amsterdam, 020-6799569.

Gevraagd
300-500SL/230-300CE/Wl4O
(contr.). Snellerso74-770777

Stationcar!! Stationcar!! Sta-
tioncar!! 3 stuks!! Te zien bij
„FRED HEHL Autobedrijven".
Merc. 200 TD Combi, m. '89,
diam. zwart, get. gl., zwart
Buffel leder int., 5-hfd.st., spec.
AMG-sportv., 5-versn. etc.

’ 48.950. Merc. 300 TE Combi
Automaat, m. '87, diepblauw,
get. gl., beige kalfsleder int.,
airco, el. ram., ABS-remsyst.,
sportv., stoelverw. etc.

’ 48.950. Merc. 230 TE Combi,
m. '87, rookzilver, get. gl., ver-
lours int., el. schuifd., 5-versn.,
doorlock etc, ’ 39.950. Deze 3
excl. stationcars verkeren in
onberispelijke staat!! 3 tot 12
maanden garantie. Finan./
inr./mog. 023-292400.
MB 380 SE, bj. '81, aut., airco,
ABS, Pullman-inter., in TOP-
CONDITIE! Vr.pr ’ 16.950.
Telef. 01652-13047, na 13uur.
Mercedes 420 SEL, metallic, le-
der int., alle opties, '89,
’llO.OOO. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
MB 190 D, donkerblauw, 10-
-'B5, 230.000 km. HOEK Drie-
bergen 8.V., Mercedes-Benz/
Mazda, 03438-17744.

AUTOCENTRUM

Pordon BV
Off. Mercedes-Benz-dealer

200D, zilvergrijs '89
250D, 2x grijs met '88/'B9
300D, impala '88
300TD, d.blauw met '89
200 E, blauw/zwart .... '90
230E, 2x, rookzilv '87/'BB
230TE antraciet '90
260E, blauw/zwart '91

230CE,rookzilver '88
500SL, antraciet '90
560SE, zilvergrijs '89

030-627833
300 TD Aut. Van, bj. 12-'B5;(oud mod), veel extra's, als

1nw. ’17.950. Inr./fin./gar. RO-
DENBURG BV, Voorschoten,
071-323450.
MERCEDES 200 D, 1988,kent
'87, nieuwstaat, vr.pr. ’ 27.500.
Telef. 03443-1743.
230 E, ZWART met., 5-'BB, 5
versn., LPG, schuif/k.dak,
ABS, ’ 37.500. 030-251029.
Mercedes 190 D, bj. 1986, kl.
WIT, getint glas, schuifd,.
stuurbekr., cv., stereo, i.z.g.st.
Inr. mog. 08880-54129/54311.

; Mercedes 250 D, metallic,
w.w.glas, automaat, central
lock, '87, ’38.950. Autobedrijf
LOKHORST, inr./fin./gar.
03489-1868/1853.

'MERCEDES 190, LPG, dcc. '87,
jdonkerbl., AMG vlg., echt in
nw.st., ond.boekjes +-ANWB-rapp. aanw., ’24.950.; Inr. mog. 030-420292
Mercedes 260 SE, '87, autom,-airco, sch.dak enz. Inr. mog.
KUN B.V, 078-148557/186835.

r EG. Autobemiddeling biedt
aan: MB 230 CE Turbo Inter-,cooler, alle extra's, t. '88,
’69.500. MB 280 SL, 1e eig,
nieuwst, div. opties, t. '82

\ ’51.500. MB 280 SL, bijz.
mooi, handgesch, div. opties,

.t. '82 ’48.500. MB 500 SEL,
ex. directie auto, veel opties, t.

' '87, ’46.500. MB 300 SE, zeer: compl, '86, ’28.950. MB 300
SE, airco etc, '86, ’ 31.000. MB
280 S, LPG, Pullman, '83,. ’ 14.750. MB 260 E, nieuwst,
div. opties, '88, ’36.500. MB
300 E Aut, LPG, CD etc, '87,
’39.500. MB 200, LPG,.nieuwst, '88, ’ 28.500. MB 230, TE, abs. nieuwst, '87, ’ 34.500.

IOpel Kadett 17 D, 4-drs, '90,
’16.500. Opel Kadett 1.3 S, 4-: drs, '87, ’10.750. Chevrolet
Camaro Z 28 Iroc, '86, ’ 23.750..BMW 633 CSi Aut, nieuwst.,. '82 ’ 16.750. Deze en div. an-
dere auto's in voorraad!! Plet-

"terijstraat 83, Den Haag. 070-
-' 3473298/3274497/06-700444.
) MB 190, 10-'89, zwart, v.v.
LPG-inst, get. glas, l.m. vlgn,
5 versnell, 54.000 km, I.PR.ST.,, pr. n.o.t.k. 02207-46785.. Mercedes 190 D, schuifdak,
sportv, nieuwstaat, '86,: ’27.750. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489--. 1868/1853.
MB 260 E AUTOM, 5- '88,
zwart met, ’ 39.500 mcl. BTW.

.' 04163-76502
Zeer goed onderh. M.B. 280 S,
iautomaat, orig. bj. '85, d.blauw
met, get. glas, el.schuif, r.b.s,

1c.v, l.m. win, etc. ’26.950.r Automobielbedr. D. TERP-
STRA, 075-213183.. Zéér compleet!! Super-aanbie-
ding!! Mercedes 300 SE, m. '87,
nieuw model!! Saffierblauw
jmet, 4 hoofdst, airco, sch.dak,. handgeschakeld, MB-sportvel-. gen, ’29.950. „FRED HEHL
Autobedrijven", 3-12 mnd.. gar, fin./inr. mog. 023-292400.

i Mercedes 190 E 23, beige me-
tall, afst.alarm, stuurbekr, air-
co, midd.armsteun, c.v, w.w
jglas, N.A.P.-pasp, 68.000 km,

1e eig, schadevr, nw.pr.
5 ’BO.OOO, nü, 2-'B7, ’36.750.

Nieuwstaat. BOVAG-gar. WIM

' OVEREEM, 02510-41232
; Mercedes 190 D, laat '86, get.

glas, stuurbekr. Pioneer ste-
reo, el. spiegels etc. ’ 23.750.

' EXPOCAR Trad, 020-6153933.
Mercedes 300 D Turbo Autom,
blauwzwart met, zeer veel ac-
cess. o.a. airco, schuifd, alu.

| velgen, tempomaat, elektr. rui-
ten voor, 4-'B9, i.st.v.nw,- nw.pr. ’152000, nu ’68.500.
AUTO-BOSCH, Oostendor-
perstraatweg la, Elburg,. 05250-1391 of 1661. Inr. mog.„ 250 D, bj. 4-'BB, zwart MET, el.

3 ram./sch.d. etc, 109.000 km,
3 ’ 29.500. 055-429880.
2 260 E Aut, 1988, 83.000 km,

leer, airco, elektr. dak, cruise
control, sperdiff, metallic enz.

f ’67.500. Porsche WITTE-
i'BRUG, Voorburg, telef. 070-

-3865453.

" Mercedes 250 D AUTOMAAT,
zwart, 103.000 km, bj. 9-9-'B9,
diverse extra's. Inl 08856-2674.

MB 190 E, 10-87, APK, zilver-
blauw, w w. glas, cv., schuif/
k.dak, nwe. sportw., 4 hoofdst.,
techn. 100%, zeer MOOIE auto,
vr.pr. ’ 25.750. Inl. 023-388947.
190 E 23-16, bj. 9-'B7, ALLE
opties, zwart metallic. Vr.pr.
’49.950. Inruil mogelijk. Telef.
073-424344.
T.k. RODE Mercedes 190, ver-
laagd, sp.velgen, spoilers,
alarm, rad./cass., bj. 1984. Prijs

’ 19.500. Telef. 01718-20757.
190 Diesel, aug. '88, BLAUW,
schuifd., pracht auto, ’ 28.900.
Telef. info 03463-53862
Mercedes 200 Diesel, '85, rood
van kleur, licht stoffen inter.,
centr. vergrendeling, stuurbe-
krachtiging, dubbele spiegels,
trekhaak. Auto verk. in perf.
staat van onderh. Prijs ’ 12950.
Telef. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD b.v.
MERCEDES 190 E, bj. '88,
elektr. ramen + schuifd., cd-
wisselaar, get. gl., stuurbekr.,
cv., alarm, 4 hfd.st., armleun.,
verl, nw. Borbet 16" velg.,
60.000 km, ’34.950. 074-
-500611 b.g.g. 06-52931775.
Mercedes 190 B, diamantzwart
metallic, armsteum, '90,

’ 37.750. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
5x Mercedes 500 SEC, 1x 420
SEC, in diverse uitvoeringen en
kleuren, bouwjaar vanaf 1982/
1986, zeer scherp geprijsd.
VAN VLIET Personenauto's
BV, 01803-13877.
MB 190 E, sch.dak, sportwielen
enz., bj. '85, MOOIE auto.

’ 18.900. Inl. 073-133604.
250T STAT.CAR, m. '82 aut.,
APK, sportvelgen, ’ 6250. mr.
mog. Telef. 055-412278.
MB 280 SE AUTOMAAT, '85,
groen met., z.g.0.h., ’ 18.750.
Inr./gar. /fin, mog. 05250-2610.
Merc. 280 CE COUPE '77, APK,
i.z.g.st., aut. Vr.pr. ’8750
085-641482/644805 Inr mogel.
Mercedes 300 DIESEL, bj. '79,
in zeer goede staat, kl. bruin.
Vr.pr. ’3500. 08887-2971.
MB 250 DIESEL, stuurbekr.,
5-bak etc, wit, splinternieuw, t.
88, ’38.750. 02998-3739/1326.
Zeer mooie Mercedes 230 TE
Stationcar, nw. mod. '87, saf-
fierblauw, get. glas, central
lock, MB sportvelgen, dubb.
spiegels, roofrack etc, etc,
smetteloze staat, ’ 35.950.
KONINGSHOF, 02507-15824
230 E, AUTOMAAT, 10-'BB,
antraciet, v.v. l.m. vlgn.,
schuif/kanteldak, 4 hoofdst.,
stereo etc. I.pr.st. ’ 36.900.
02207-46785.
T.k. DIRECTIE-AUTO:
Mercedes 260 E, wit, bj. 2-'B9,
108.000km, diverse extra's o.a.
el. schuifdak, alarm, stereo-
inst., vr.pr. ’47.500. Telef
werkdagen: 033-612977
300 TE AUTOMAAT, 88.000
km, schuif/kanteldak, ABS,
lichtmet. velgen enz. Kleur
rookzilver. Bj. dcc '86.

’ 44.000. Telef 070-3279317
AMG Mercedes 230 E Auto-
maat, '86, donkerblauw, get.
glas, 16-inch stervelg., AMG
verlaagd, schuifd., doorlock
etc, etc, ’29.950. „FRED
HEHL Autobedrijven", 3-12
mnd. gar., fin./inr. mog. 023-
-292400.
Als NIEUW: Mercedes 190 D|
25 1989. Div. extra's. Vraag-, prijs ’ 45.000. 04132-72842
MOOIE 190 E 23, aut., ABS, bj
'87, veel opties, 1e eig , zien is
kopen, ’ 32700. 085-425198.

; 230 CE COUPE, verl., 17' AMG
velg., kant./sch.d., autom.,
64.000 km, boekjes aanw., dia-

! mantzwart, 2-'B9, 1e eig., vr pr.

’ 79.500, mr. mog. 02295-3335.
MB 190 DIESEL, kl. rood, bj.
10-'87, ’27.000. Inruil mog.
Telef. 05116-2085.
Mercedes 300 SL, 1986, kleur
rood, AUTOMAAT, in nieuw-
staat, ’87.500. Telef. 01856-
-4690, b.g.g. 06-52735423.
500 SEC Aut., BRONS met.,
airco, airbag, vele, vele opties,
bj. 83, ’ 46.000. 030-890461.
MERCEDES 240 TD Station-
car, bj. 6-'BO, APK 3-92 beige,
goedest. ’ 4450. 030-438412
Mercedes 190 D, m '86. wit,

I get. glas, 5-bak, stoff. inter.
etc, etc, ’22950. Auto ver-
keert in perfecte staat.
KONINGSHOF. 02507-15824.
T.k. MERC. 380 SE, '82 met
gerevis. motor, ’ 21.000. telef.
020-6363291.
MB 190, bj. '84, nwe. banden,
l.m. velgen en uitlaat + extra's,
weinig km. PLAATJE!

’ 19.900. 03462-64020/61359
'. Mercedes 250 D Turbo, 1989,

pearl metllic, grijs interieur, cv.,
w.w. glas, alarm, sportvelgen,
schuifdak, 4x hoofdst., buiten-
temp.meter, ABS, armsteun,
119000km. VAN VLIET Perso-
nenauto'sBV., 01803-13877.
Mercedes 190 Diesel 5-bak,
1989, ’36.500 1988, ’29.500:

' 1986, ’22500 Mercedes 200,
1989, ’ 34.500. Mercedes 230E,
1989, ’37.500. Mercedes 23C
TE Autom. Van, 1987, ’ 30.000., Mercedes 250 TD Autom. Van,
1988, ’34.500. AUTO
KANTELBERG, 040-526666,
Zeelsterstraat 155, Eindhoven.. 260 SE AUTOMAAT, 1983, div.
opties, nw.st., ’42500■ 02993-68281,Volendam.

' MB 450 SLC 5.0 Coupé, '80, 1e■ eig., nw.st., ’ 35.750. Inr./fin.
AUTOPALACE, 020-6928252

' Mercedes 190 E 23, ANTRA-
CIET metall., rood leer, airco,

" ABS, get. glas, cv., oppompb.
stoel, 4 hoofdst., radio/cass., 5
sportwielen, 5-bak, bj. 1987,

’ 33.500. Telef. 02990-25402; 190 E 2.0
bj. 1989, c.v, sch.d., el. ramen

" v., alarm, temp., I.bl. met.
56.000km. ’ 49.500.

FIAT-JANSEN, 038-230032
Terug van financ instell. Merc.
200 DIESEL, m. '87, central

[ lock, getint gl., nw. type,
sportvlg., stuurbekr. etc.
’26.950. ANWB, 2 jr. gar.
Inr./fin. mog. 02510-21298.; MERCEDES 190 D. 1988, zwart. metallic, magn. velgen,, ’ 32500. Telef. 08867-1987.
190 E 1.8, 7-'9O, 37.000 km,

" zw., vele opt, o.a. VERL, ACT, velg., el. r, c.v, w.w, 5-bak,
Sony CD wisselaar, onderh.b,

" 1e eig, nw. ’72000, nu; ’ 52.500. 085-233202

' 200 AUTOMAAT, 1976, APK
■ 4-92 gas, goed! Pr. ’2OOO.. Telef. 02972-2492

Merceds 190 E 2300 16 kl,
zwart, onderh.boekje aanw,

i vele extra's, bj. 1986. Vr.pr.
’44.500. 04186-1417.

Park Avenue Cars biedt aan:
MERCEDES 300 SE Autom.,
4-drs., zilvergrijs, leder int., 4
hfd.st., armst., airco, ABS,
ASD, airbag, sch./kant.dak,
sportw., centr. vergr., tem-
pom., afst. alarm, stereo, elektr
ramen, elektr. stoelen, get
glas, dubb. spieg. enz., duurste
uitv., nw.pr. ’ 259.000. Nu hoge
korting. Mercedes 560 SEC,
spierwit, zwart leder int., 4
hfd.st., armst., ABS, airco, air-
bag, elektr. ramen, elektr.
stoel., tempom., sch./kant.dak,
Webasto kachel, stoelverw,
alarm, sportw., stereo, centr
vergr., get. glas. dubb. spieg.
enz Direkt van 1e eig., 70.000
km, schadevrij. Nieuwprijs
’300.000 nu '88, ’139.500.
Mercedes 560 SEL 300-pk Au-
tom., diamantzwart m. zwart,
Pullman int., 4 hfd./armst., air-
co, ABS, tripcomp., niveau-
reg., sch./kant.dak, elektr. ra-
men, stoelen, afst. alarm,
sportw., centr. vergr., dubb.
spieg enz. Dir. van 1e eig.,
78.000 km, in nw.st., nw.pr.

’ 298.000 nu '88, ’ 87.500. Mer-
cedes 230 CE, diamantzwart m
grijs stof int., 5-bak, get. glas,
sch./kant.dak, dubb. spieg.,
sportw., ABS, centr. vergr.,
alarm, elektr. ramen enz. Dir.
van 1e eig., 89.000 km, boekjes
aanw., schadevrij, in nw.st. '88,
’69.500. Mercedes 230 E, 4-
drs., champagne m. beige stof
int., 4 hfd.st., airco ABS, air-
bag, ASD, sch./kant.dak, ste-
reo, centr. vergr., afst. alarm,
sportw., stuurbekr., 5-bak enz.
Dir. van 1e eig.. 65.000 km, in
nw.st., nw.prijs ’139.500, nu
5-5-'BB, ’41.950. Mercedes
190 Diesel, 4-drs., kleur licht-
groen, groen stoff. int., 5-bak,
stereo, get. glas, centr. vergr.,
stuurbekr., dubb. spieg. enz
Dir. van 1e eig., 70.000 km,
schadevrij, nw. model '90,
’40.950. Mercedes 190 25
Diesel, 4-drs., donkergroen m
gr. stof int., 5-bak, stereo,
stuurbekr., centr. vergr., alarm,
get. glas, dubb. spieg. enz. Dir.
van 1e eig., 80.000 km, in
nw.st., '90, ’39.950. Mercedes
300 SE Autom., 4-drs., cham-
pagnebr m. rood stof int.,
ABS, get. glas, stereo, cv.,
alarm, stuurbekr., dubb. spieg.
enz. Dir. van 1e eig., 80.000km,
in nwst., '87, ’ 37.950. Merce-
des 260 SE, 4-drs., Autom.,
champagnebrons m. bruin stof
int., 4 hfd.st., armst., sch./
kant dak, get. glas, stereo,
elektr ramen, sportw., dubb
spieg alarm, centr. vergr., 1e
eig., 89.000 km, in nw.st., '87,

’ 34.950 Mercedes 200 Benzi-
ne, 4-drs., lichtblauw m. blauw
stof int, 4 hoofdst, , 5-bak,
elektr. ramen, stuurbekr., centr.
vergr., stereo, afst. alarm, get.
glas, dubb. spieg., ex-direktie-
auto, dir. van 1e eig., 116.000
km, schadevrij, '88, ’33.950.
Mercedes 190 Diesel, 4-drs.,
spierwit, blauw stof int., 5-bak,
stuurbekr., get. glas, alarm,
centr vergr., stereo, dir.van 1e
eig., 60.000 km, schadevrij, in
nw.st., '88, ’ 31.950. Park Ave-
nue Cars, inruil/financ./garan-
tie mogelijk. Elke keuring toe-
gestaan. Park Avenue Cars,
Slotermeerlaan 105, Amster-
dam, 020-6146200/6146285,
fax 020-6146339.
Mercedes 400 SEL W 140, nw.
model, 3 mnd. jong, d.blauw,
12000 km, alle opties aanw.,

’ 50.000, beneden nw.prijs.
DREISSEN Auto's BV., tetef
010-4585303.
MB 300 Diesel, bj. 1983,
i.z.g.st, blauw metallic, vr.pr

’ 14.000. SJAKO Exportears,
010-4612894 of 01805-4185.

600SEL
briljantzilver met, nieuw

600SEL
blauw/zwart metallic, nieuw
300 D Automaat
blauw/zwart metallic, nieuw
230 E Automaat

bornit metallic, nieuw
300 D Automaat

blauw/zwart met, nieuw
300 SEL Automaat, demo '91

300 D Turbo, demo '91
300CE, demo '91

200E, demo september '90
190E 20, demo'9l
190E 1.8, demo'9l

Verder eentwintigtal
jongegebruikte Mercedessen
JURGENAUTOCENTRUM

KERKRADE
Exclusieve Auto's

Snelle levering van nieuwe
en demonstratie-auto's

Ook taxfree
Langheckweg 32-40, Kerkrade

Telef. 045-452570
Fax 045-464066

T.k. Mercedes 300 DIESEL bj.
'79, APK 10-92 i.z.g.st, vr.pr.

’ 5200. Telef 03440-12924.
Mercedes 300 D, m. '81, OPEN
DAK, deurvergr, sportvelg,
i.z g.st. ’ 4750.020-6105533.
Mercedes 200 TD Stationcar,
5-bak, nieuwstaat, '89,
’49 950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
M.B. 300 CE AUTOMAAT, dia-
mantzwart, orig. SEC-grille,
zwart leder inter, get. glas, 16"
AMG vlg, ABS, alarm, elektr.
ramen, wortelnoteh, c.v, 12
maanden jong, van part. 40.000
km, nw.pr. ’ 170.000, vr.pr.
’132500. Inl. 01721-8879.
Mercedes 190 D, 5-bak, alarm,
schuif/kanteldak, '86, ’26.750.Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.

560SEC
Mercedes, geheel Brabus-uit-
gevoerd, alle opties. Nieuwprijs

’ 348.000. nu, m. '88, ’ 94.500
P&P Automobielen, Nieuw-
Loosdrecht, telef. 02158-26282
A.s. zondag geopend.
Van 1e eig. Mercedes 300 D
Diesel (kent. LH-21-PN), orig.
m. '85, o.a. petrolgreen metal-
lic, getint glas, elektr. ramen,
schuifdak, lichtmet. velgen etc.

’ 13.950. Met gar. Inr./fin. en
ANWB mog Automobielbedr
SMIT HAARLEM B.V, Rijks-
straatweg 174, Haarlem. Al 18
jaar een begrip. 023-380942
MB 230 E, 9-'B2 in NIEUW-
STAAT. Vaste prijs ’ll.OOO.
Telef. 01858-19519. J
MB 200 E, LPG, kl. BLAUW,
schuifd, l.m. velgen, bj. '88,
’36.000. Inl. 05116-2085
Mercedes 500 SE Automaat,
'81, veel opties, donkergroen
metall, get. glas, beige leer int,
4 hoofdst, climate control, air-
co, schuifdak, sportvlg, ABS
etc, ’15.950. „FRED HEHL
Autobedrijven", 3-12 mnd.gar, fin./inr. mog. 023-292400

MAÜ^eljl_der! vr LUIWi-iil
Mazda

_■]&!? 626 Hb 20 L* AUTO-Ijwaat, beige metallic, 30.000|3MgjS. Telef. 05766-2175.'f^SEDAN 1.5, Ensign K 6, 7-

' Tio^LPG, 1e eig., nw.st.,■: Ü3joa 02152-63795.
I Mazda 626 2.0 DIESEL LX 5-
* <_i ,HB, m. '89, brons metall.,
I £**- get. gl., ’ 16.950. Telef.■Iffojgg424

/j-'ETSTROOM Exclusief b.a.
"Mn Ie eigenaar zeer mooie. jviazda 626 GLX Coupé, m. '89,■ antracietgrijs metallic, getint
i «ras, stuurbekrachtiging, elek.I Pili6"' deurvergrendeling, luxe

'' in„ ~an interieur, Vialle LPG-I „f3"- Auto verkeert in nieuw-; naaat: Prijs ’18.950. Inruil/fi-. pü£igarantie. 01718- 76245.: l" Psrf. st. verk. 323 Sedan 1.3,

' metall., bj. '86, ’ 8250.! "fct-BOVAG-gar. Garage WIT-: j^J__WITH, 020-6183836.( * Mazda 626 1.8 12V GLX, 5--7"s HB Exceed, 13.000 km,
ifocr ■ metall., 3-'9l,
i(*soo. GLX HB, 40.000 km,
fl^etc, 5-'9O, ’23.750. Inr./
3 fepSjSOl44/334757.
Jk*®2.o LX, 5-d., 8-'BB, bl. met.,
1 ,7?' PERFECTE st., 80.000km,
l^SgifflO- 660853.!?;**> 323 1.3 AUTOMAAT,
li^s, 1983, gold metallic,
a^jjiig, ’ 2750. 023-358016.
ISFnA lease Mazda 626 20GLX
JN-'frj ' antracietgr. met. LPG,

N?'- 5 versn., el. ramen, cv.,
r l-, radio/cass. enz. On-■aboekje aanw., auto verk.

\ jT^SI-X9750.03485-2220.iV? faillissement: Mazda 626
f fel 20 Kat K6' ,9°' ha"
ir4ic7l!;,LPG' 5 versn., gewoon
f/ 7«iTlnr/flar/fin- mog"4fepS9Je|ef 02280-15397.
plLDZ. 929 2.0iGLX Coupé, m.
i ■ APK 9-92, antr. met., zeer)-^_jjj2so. 030-897642.

MXS
5-, " _**. z./w.kap, sper-diff.,
ikri! , kr" vele °Pties, 45.°00

Inl. 030-890461.
ï»j__ ,°P de herfstaanbieding.3'm £626 20 GLX Hatchback,
J_^ 90, duurste uitvoer., pa-
ft h^T" 1' blauw velours inter., 4
lrne° " 9etint glas' elek 'a'IJx1, centr. vergrendel., wis/Icad lnstall, LPG, ’17.950.?S.H_ CENTRE Haarlem B.V.ita»',329750- Zondag telef infof^sjK3uur__
j Mazda 323 1.3 LX, 5-drs.,
I °«üw met., m. '86, ’ 8450, lea-iTPriJS ’ 266. Mazda 62620 LX,
fu Sedan, wit, LPG, m. '89,

Ji. 4950, leaseprijs ’399 p.m.
/T'azda 626 1.8 LX, 5-drs. HB,
lyons met., LPG, m. '89,
/{, '950, leaseprijs ’ 486 p.m.
l^da 626 20 GLX, 5-drs., HB
fr«*el. wit, m. '87, ’ 9950, lea-i?eprijs ’2BO p.m. Mazda 626ifZ GLX Diese|, s"drs- HB'I }**i. m. '89, ’ 15.950, leaseprijsjt'434 p.m. Mazda 626 20 GLXJ.j_lüPé, grijs met., nw.staat, m.i £*■ / 7950. Mazda 626 2.0GU,^2- V, Coupé, zwart, stuur-
|H_p lm. velgen, LPG enz.,'«'staat, m. '90, ’23.750, lea-krjP['|s ’ 670 p.m. CAR TRADE
Jn-J:1^0 BV, 020-6010680,JSadhoevedorp.
J^da MX 5 AMERIKAAN-
_S"Ultv- kleur rood, 1990, air-

l ."??' airco, stuurbekrachtiging,
il'tli'Ï a|arm enz, ’45.000."~|!gLo4O-813755./!_^da 626 GLX 20 12V Au-
i beF Hatchb. m. '90, stuur-

f elet'," centr lock' 9et 9|as-
; jf, "■ ramen, elektr. spiegels,
fj Perf- staat, ’19.950. Inr.
f (»$,. EUROCAR Hoofddorp,ffi65g475,'!^da 323FGT I.Bi, 16V, '91,

lvu4V 600° km, ’ 32950.

'■ v»„ J?A BROEKHOF, lid Bo-
■

Ir_L 0p" Let °P! 1CRUQUIUS
Ijl" OPÜ Mazda 626 20 GLX

f;W, PP"* sdrs Hatchback,
*_ ialle LPG"inst- m. 1989,
<Tp compl. o.a. metallic, zon-
hoofd glas

' elek,r' ramen' 4x
/ ir.*1-, siervelgen enz enz.
ga. r°- 6200° km 2 iaar
l_»,,n,ljil mog. Cruquius Au-

I tJp^Pjgjen, 023-292520.
.ÏÏJWa 626 LX, 5-drs. HB, AU-
Qbi /'. m 'BS, i.nw.st. Inr mo-gH7M4jSQ. 020-6106728.
_LV 1!1S,r' v. 1e eig, Mazda 626a 4-drs. Sedan, m. '87, rese-
dik._?en metallic, groen glas,'<teurt Ve' tekl' 4x hoofdst "I '"Hen -Sr versn-, elektr. ra-, ’ B__ff'fvelS- etc, in Perf. st,
oriou Jonderh.pap. aanw. pi.
'anti Na,!°na,e Autopas). Ga-

i-Mann- 'T mog' "HART-
Uonn Auto's, 03480-31234;^l9gop.l-4).
LPGPt,626GLX2.012V, 8-'BB,

| ’ir'qÏ ROOD, in nieuwstaat,K^gOjglef. 040-542717.n^'e Mazda 626 20 GLX HB
mst'' or '9 ,9°' oa

6|ektr 2°nw. glas, 5 versn,

' ear i' ramen etc ’ 18.950. Met
! Au_7?r /fin- en ANWB mog.

' *-eK°v elbedr SMIT HAAR-HaartJ, " Rijksstraatweg 174,

I 023^A1 18 jaar een begrip.

bla** 626 VAN Autom, 1987,,
iMlsÓnrnet kat. en autopas,
ïeld'jT' Bemiddeling Roele-ïfi^Sg^en, 03465-62541.

**- '9TW26 18 Hatchback,
5-bat (boekjes t.i.), spierwit,
Gar/; LPG -inst, ’16.950.
.KArsÏ /ANWB-keuring mog.
'Tem/n Autobedrijven Haar-

'2264 erwiik- 02510-10478/

WArv.K26 20 GLX STATION-
i^m h .' alle oP^es, 36.000
Inr' . J 90- / 28.950. Keuring,
bedrifn- f"Pa' mogelijk. Auto-Am-,.1 Yelax, Amsteldijk 52JT^^güL 020-6799569.
5.^^626 GLX 20 12Valve
_l ■ "B, met en zonder LPG,
Wh n' s'bak- alle 4in nw.st.
Ig

[ Boekjes, '89, ’19.950. Met
BOVAG-gar.N^JOyEREEM, 02510-41232

lp*da 323- bj. '84, 47.000 km,
10/<ioGxRIJS kent. APK 16--- 072-114012
DAUHan financinstell.: MAZ-
'B9 XU' 4"drs- Sedan, m.

get. glas, 5--
’l__^C' besl zeer mo°i,
*NWr?o ■ Met boekJes
02510 2

/2
2_s 9ar/inr/fin mog

{^azda 626 GLX 2.0. bj '87, an-ip*'; 9rijs vel bekl, el. ram,
LMG-’ 10.950. 055-429880.

Let op Mazda 323 1.5 GLX, m.
'89, 70.000km, duurste uitvoer,
in papyr.wit, blauw velours in-
ter., 5-bak, elek. ramen, centr.
vergrend.. wis/was install.,
LPG-install., smetteloze staat,
’10.950. CAR CENTRE Haar-
lem B.V. 023-329750. Zondag
telef. infovan 11-3 uur.
626 20 12V GLX COUPE, LPG.
45.000 km, 2 '90, ’23.750.
Inr./gar. 023-350144/334757.
MAZDA 323 Sport, '87, wit,
nieuwe auto, ’ 10.950. Telef.
03240-39070.
RX 7, bj. '80, zilver metallic,
PERFECTE auto, alleen carr.
iets werk, ’ 8600. 01820-18669.
Mazda 626 Coupé v.v. LPG, bj.
1982 blauw metallic, 5-bak
etc, ’1950. Inr./gar./fin. mog.
CARPOINT, 02510-12651.
Mazda 626 20 GLX, zeer mooi,
GOUD metall., bj. '84, vr.pr.

’ 6500. Telef. 03465-62272
Door de bank teruggenomen:
MAZDA 626 2.0 GLX HB '90,
LPG, 5-drs., 5-bak, elektr. ra-
men, get. glas, stuurbekr.,
blauw metall., als nw., ’ 17.750.
Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
MIATA MX 5 Cabrio, rood,
zwart int., 1500 km, bj. 11 '90.
Interessante prijs. 013-423219.
Exclusief, exclusief, exclusief,
Mazda 626 20 GTi GLX Coupé,
m. '91, duurste uitvoer., dia-
mantzwart met zwart/grijs ve-
lours inter., 4 hoofdst., getint
glas, 5-bak, elek. ramen, cen-
trale vergrendel., LPG-install.,
lichtmet. sportvelgen, smette-
loze staat, ’ 26.950. CAR CEN-
TRE Haarlem 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-3 uur.
626 GLX COUPE, wit, bj. 7-'B7,
alarm, Pioneer, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 14.000. Inl. 02503-23230.
626 20 GLX COUPE, 4-'B9,
rood. aut., stuurbekr., airco,
stereo, 77.000km. Auto is echt
nieuw! ’20.750. Inr./fin./elke
keuring mog. 070-3505004.
Mazda 323 GLX, m. '91, LPG-
onderb., blauw met., in splin-
ternw.staat, ’ 18.950. Gar./inr.
en fin. mog. TRISTAR Auto's,
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
Mazda 323 Sedan LX DIESEL,
aug. '88, wit, i.z.g.st., ’11.950.
01720-76584/44270.
Door de bank teruggenomen:
Mazda 626 20 GLX COUPE
'90. LPG, 5-bak, get. glas, el.
ramen, stuurbekr., grijs metall.,
als nw., ’18.750. Met boekjes.
2 jaar gar. Inr./fin. mog.
02158-23246/26778.

T.k. Mazda MX 5, 1991, 8000
km, blauw. Autobedr. VAN
HOEGEE 8.V., 08385-29555.
MAZDA 323 F GLX 1.6 16 V, 1
jaar oud, km.st. 26.000, elektr.
ramen, spoiler, nw.pr. ’ 35.000,
nu ’25.500. Na 13.00 uur,
020-6900906.
Mazda 626 GLX HB DIESEL,
1989, ’ 16.000. Mazda 323 Die-
sel, 1988, ’11.500. Mazda 121,
1990, ’ 14.500. Mazda 626 20
LX, LPG, 1990, ’ 16.500. 040-
-526666.

Mazda 323 GLX
3-drs, bj. '90, 8500 km, pr.

’ 14.750.Telef. 03458-1530.
MAZDA 323 F 1.6i. rood, 1991,
4-drs, 5 versnell, 8000 km, l.m.
velgen. 013-422350/362324.
Mazda 626 GLX 12V COUPE,
elektr. schuifdak, 45.000 km,
boekjes, bj. '89, pr. ’ 21.500. Inl.
075-280208/706267.
Mazda 626 DIESEL, eind '86,
blauw met, trekh, radio, 1e
eig, boekjes ter inz, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 9000. Inl. 02293-1728.
Van 1e eigenaar ingeruild,
uniek mooie Mazda 20LX Die-
sel 5-deurs HATCHBACK m.
'89, blauw metallic, getint glas,
dubb. spieg, 5 versn, luxe in-
terieur, wis/was, siervelg. etc.
etc. ’15.950. Gar./inruil mog.
Telef. 02508-3660.
323 1.5 GLX, 5-drs. Aut, 4-'BB.
Inr./fin. mog. Mazda-dealer DE
BAAN. Telef. 02510-43193.
Mazda 626 GLX 20i, bj. '90,
25.000 km, 4-deurs, zilver me-
tallic. BOVAG-Autobedrijf de
BEIJER. telef. 08889-1503.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion.
Door de bank teruggenomen:
Mazda 626 20 GU Diesel SE-
DAN '88, 4-drs, 5-bak, get.
glas, elektr. ramen, rood me-
tall, als nw, ’ 10.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Wegens verplicht leasen Maz-
da 626 20 GLX SEDAN, bj.
30-9-'BB, km.st. 140.000, kl.
champ. met, v.v. LPG-inst. en
Clarion stereo-radio/cass.inst,
binnenslaper, nieuwe banden.
Vr.pr. ’ 16.000. Inl. 01833-2716.
In perfecte staat verkerende
Mazda 626 COUPE 2.0 GLX, bj.
juli '87, antracietgrijs metallic, 4
hoofdst, LPG, centrale ver-
grendeling, getint glas, 5-bak,
recent keuringsrapport, onder-
houdspap. aanwezig, elektri-
sche ramen, dubbele spiegels,

’ 12.950. Telef. 023-372057.
MAZDA 323 F5", bj. 1990. nw.
model, automatic, stuurbekr,
23.000 km, kl. rood. Telef.
070-3292763/3292488.
Mazda 626 20 Diesel, 5-drs.
Hatchback, blauw metallic v.v.
alle opties '87, ’ 9950. Inr. mog.
A.C.H. HOOFDDORP, telef.
023-294072
Mazda 626 20 GLX 12 V, orig.
'88, nog NIEUWE auto,

’ 13.950. BOVAG, 02297-3910.
323 GLX 1.5 HB, bj. '87, APK,
in NW.ST. ond.boekjes aanw.
Vr.pr. ’9950. Inl. 01724-8830.
Mazda 323F 1.6GLX, '91, rood,
6900 km, ’26.950. MAZDA
BROEKHOF, lid Bovag, 023-
-350765.
In abs. nw.st. Mazda RX 7,
d.blauw metall, echt leder in-
ter, sch./kanteldak, orig.
78.000 km, nieuwste model '87,

’ 26.950. Gar./inr. en fin. mog.
TRISTAR AUTO'S. Oud Loos-
drechtsedijk 56, Loosdrecht,
telef. 02158-27600.
Mazda 626 20 GLX Coupé, m.
'90, diamond black, 5 versn,
w.w.-glas, elektr. ramen, LPG,
1e eig, ’19.900. Inl. Autobe-
drijf SCHIPHOL, mr./financ/
gar. mog. 020-6041885.
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Mercedes 190 D, 8-'B5, get.
glas, sportwiel, c.v, zeer'scherpe prijs. VAN RENSE-
LAAR CARS, 038-221231.
MERC. 190 B, diamantzwart
metall, w.w. glas, centr. vergr,
sportvelgen, 1e eig, t. '88,

’ 32950. Keuring, mr, financ.
en gar. mogelijk. Autobedrijf
Velax, Amsteldijk 52 Amster-
dam, 020-6799569.
MERCEDES 190 D 25,
w.w.glas, doorlock, 5-bak, '87,
’31.950. Keuring, mr, fin. en
gar. mogelijk. Autobedrijf Ve-
lax, Amsteldijk 52 Amsterdam,
020-6799569.
UNIEK! Schitterende 190 E 23
Aut, antraciet metall, 60.000
km, 1e eig, v.v. div. opties, o.a.
airco, sportvelgen, alarm enz.
’39.950. 02158-26351, onder-
houdsboekje aanw.
300 SE Autom, 8-1988, antra-
ciet metallic, LPG, ABS, sport-
velgen, electr.ramen + schuif-
dak enz. 260 E Autom, 5-1989,
zilver metallic, ABS, sch.dak
enz. 260 E, 5-bak, 7-1986,
rookzilver, verlaagd, 16" vel-
gen, ABS, electr. ramen +
sch.dak enz. 260 E Autom,
11-1985, wit, airco, ABS,
electr. ramen, verlaagd, 16"
velgen enz. 230 E Autom, 5-
-1990, antraciet metallic, sport-
velgen, ABS enz. 230 E. 5-bak,
5-1987, zilver metallic, blauw
Pullman bekled, airco, ABS
enz. 230 E Autom, 11-1985,
zilver metallic, LPG, sportvel-
gen, verlaagd enz. 230E, 5-bak,
12-1985, rookzilver, sch.dak,
ABS, sportvelgen enz. 230 TE
Stationcar, 8-1987, nachtgroen
metall, sch.dak, sportvelgen
enz. 200 Benzine, 5-bak, 6-
-1988, donkerblauw, div. extra's.
300 D Turbo Autom, 2-1989,
zwart metall, ABS, ASD,
electr. ramen 4- sch.dak enz.
300 D, 5-bak, 8-1989, donker-
blauw, ABS, sportvelgen enz.
300 D Autom, 2-1988, antra-
ciet metall, sch.dak, div. ex-
tra's. 250 D, 5-bak, 8-1988, wit,
div. extra's. 250 D Autom, 4-
-1986, rookzilver, sportvelgen,
div. extra's. 200 D, 11-1988,
zwart metall, sch.dak, 80.000
km, div. extra's. 200 D, 4-1988,
donkerblauw, 87.000 km, div.
extra's. 200 D, 1-1986, donker-
blauw. 190 D 25, 4-1988, don-
kerblauw, 5-bak, div. extra's.
190 D 25, 8-1987, donker-
blauw, sportvelgen, 5-bak enz.
190D Autom, 5-1989, wit, div.
extra's. 190 D, 10-1989, rook-
zilver, 50.000 km, div. extra's.
190D, 4-1988, wit, div. extra's.
190D, 11-1988 (m. 1989), don-
kerblauw, div. extra's. 190 D,
6-1984, donkerblauw, 130.000
km, div. extra's. 190 E 23, 7-
-1988, rookzilver, 5-bak, sch.dak
enz. 190 E, 6-1990, wit, sport-
velgen, airco, 29.000 km, div.
extra's. 190 E, 5-bak, 3-1989,
impala metall, sportvelgen enz.
190 E, 10-1988, impala metall,
BBS-sp.velgen, div. extra's.
190 E, 5-bak, 11-1985, zwart
metall., sch.dak, ABS, 80.000
km. 190 Autom, 5-1987, géén
extra's. 280 S Autom, 4-1983,
div. extra's, zeer mooi. 240 TD,
1981. 200 D, 1980. 300 GD
Jeep, 6-1982 (geel kent.) Au-
tom, airco, sportvelgen enz.
Alle auto's voorzien van origi-
neel bouwjaar en km-stand. In-
ruil/financiering en leasing met
BOVAG-garantie, Auto VAN
DEN BERG, Locht 37, Veldho-
ven (bij Eindhoven), 040-
-535681, zondag van 1200 tot
16.00uur geopend.
MB 350 SLC, '76, 128.000 km,
BRUIN met, i.z.g.st, ’18.750.
Inr. mog. 035-64316/61045.
Merc. 240 TD '84, handgesch,
nivo-reg, schuifd, blauw int,
in perf. staat, ’ 16.950.
CARPORT, 023-241900. 1 jaar
gar. + autopas!! Inr./fin. en
huurk. mog.

300SL
antracietgrijs, leder, aut.

i.nw.st, 9-'B9, si. 27.000km

*A- Point*
Porsche-dealer

020-6964964
Mercedes 200 Diesel, GRIJS
metallic, 40.000 km, i.st.v.nw,
1989.Telef. 05766-2175.
190 E, 190 EM Mercedes 190 E,
m. '89, Evolution-uitv, zilver-
grijs metall., stoff. inter.,
hoofdst, get. glas, doorlock,
stuurbekr, schuifdak, dubb.
spieg, verlaagd met nwste.
Evolution velgen, ’ 37.950.
Mercedes 190E 23, '88, antrac.
metall, grijs velours inter,
hoofdst, stuurbekr, get. glas,
5-bak, schuifdak, doorlock,
dubb. spieg, magn. velg. enz,
’35.950. Mercedes 190 E 23,
AMG, afgeg. '86, zwart metall,
stoff. Inter, 4 hoofdst, get.
glas, armsteun., schuifdak,
sportautomaat, stereo, stuur-
bekr, verlaagd met 16 inch
AMG velgen, ’24.950. A.C.H.
HOOFDDORP, 023-294072
Mercedes 300 TE STATION-
CAR, autom, 6-'B6, airco. Pull-
man, 3e bank, pi. onderh.boek-
je, vaste pr. ’ 39.500 mcl. BTW
Dealennr auto's J. Meure,
02908-6061.
MB 230 E, bijna '87, wit, LPG,
sch./kant.dak, sp.vlgn, stereo,
trekh, cv, 136.000 km, perf.
auto, ’ 25.950. Inl. 03407-3633.
MERCEDES 280 S. bj. '78,
LPG, g.o.h, ’1650. Telef.
055-411019.
Mercedes 250D, 5-bak, blauw-
zwart met, veel access. o.a.
schuifd, alu. velgen, c.v, w.w.
glas, bj. 3-'B9, prijs ’55.500.
AUTO-BOSCH, Oostendor-
perstraatweg la, Elburg,
05250-1391 of 1661. Inr. mog.
16" AMG VELGEN (nieuw in
doos) + banden, ’1350. Inl.
06- 52801360of 023-401910.
Merc. 190 E, bj. '83, div.
EXTRA'S, verlaagd, sportvlgn,
pr. ’ 16.500. 08854-3467.
400 SE Wl4O. 300 CE, '91. 300
E, '87. 230 CE, '90, '91. 260 E,
'90. 2x 190 E, '90/'9l. 300 D,
'91. 2x 250 D, '91. 200 D '91.
300 E, '87. 200, '87. 280 SLC, .
'80. 230CE, 82 045-722844.
Weg. zakel. omst.h. t.k.
Mercedes 200 T, bj. 3-'B5,
110.000 km, div. opties,

’ 18.950. 01802-2881.
190 D 2.5

ZWART metall, leer, el. ramen,
el. sch./k.dak, w.w. glas, cv.,
MB-velgen, 1991. Nw.pr.

’ 89.000, nü ’ 56.750. Inruil en
financ. mog. Inl. 070-3466788.
Mercedes 190 E, bj. 9-'B9, 1e
eig, 63.000 km, grijs metall,
onderh.boekjes aanw, met
ALLE access. 01620-57558.
MERCEDES 190 E Autom, bj.
'83, sportvelgen, vele extra's,
nwe. APK, vr.pr. ’19.750. Te-
lef. 08860-71243.

280 SE, '80, AUTOMAAT,
APK, sportvelgen, gr. met,

’ 3500. Telef. 055-412278.
Mercedes 190 E, bj. '83, GOUD
met, verlaagd, sp.w, sch.d,
cv, in nw.st. ’ 15.750. Telef.
04181-1568.
300 CE, 5-bak etc, 25.000 km,
1990. Merc. 2x 300 D, 5-bak,
etc, '86. Div. 250 D, '87 t/m
'89. Merc. 190 B, LPG, eind '86.
Merc. 190 B, zilverblauw, '84.
Merc. 250 TD, '88. Merc. 4x 190
D, '85 t/m '88. Autobedrijf G.
VAN OLST, Harderwijk,
03410-27822 Lid BOVAG.
Mercedes 190 D, 5-bak,

; sportv, supermooi, '84,
i ’21.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
450 SEL 6.9, 1976, v.v. alle op-
ties, LEDER inter, geh. gerest,
interess. prijs. 040-542024.
MERC 190 Diesel 25 Aut, me-
tallic, schuifdak, sportvelgen,
'86, ’ 29.950. Keuring, mr, fi-
nanc. en gar. mogelijk. Auto-
bedrijf Velax, Amsteldijk 52
Amsterdam, 020-6799569.
Mercedes 500 SEC automaat
'84, voorzien van alle extra's, 3
mnd. garantie, inruil mogelijk.
CAESAR, Aelbrechtskade 51,
Rotterdam, 010-4779510.
Mercedes 300 D Autom, '86,
DIAMANTZWART, cv, getint
glas, m.armsteun, alarm,
nw.st, ’ 33.500. Inr. mog.
01804-10477.
MB 280 S AUTOM, '79, wit,
LPG, APK 7-92 sportv. enz. In
uitmunt, staat. 03499-81717.
230 CE Coupé, bj. 11-88.
diam.zw, autom, schuifdak,
hoofdst, armst, ABS, ASD,
elektr. ramen, wortelnoten
dashboard, get. glas, centr.
vergr, CD-speler, AMG-vel-
gen, div. extra's, 100.000 km,
2e eig, mr. mog. ’ 78.500. Su-
baru-dealer DUBOIS, met Au-
topas, 03410-25801.
Superaanbieding, door de bank
teruggenomen Mercedes 190 D
25, 5-cil, 1988, groen van
kleur, stoffen interieur, getint
glas, dubb. spiegels, 5 versnell,
stuurbekr, pr. ’32950. „FRED
HEHL Autobedrijven", 3-12
mnd. gar, fin./inr. mog. 023-
-292400.

500SEC
bj. '83, nieuwtype bumpers

donkerblauw,alle extra's
BBS RS-velgen, perf. onderh.
nieuwstaat, vaste pr. ’ 59.500.

JURGENAUTOCENTRUM
Langheckweg 32-40, Kerkrade

telef. 045-452570
Mercedes 250 DIESEL, 6-'B6,
wit, 150.000 km, ’29.950.04906-1387.
T.k. MB 300 DIESEL nieuwe
APK, nieuwe banden, in prima
staat. Vr.pr. ’ 3750. Inruil mo-
gelijk. Inl. 02290-35567.
Mercedes 190 D, 8-'B7,
ZWART, ’ 24.600. Inr./fin.
Fin.kant, 035-64444/61842
Mercedes 300 E AMG uitgev,
'86, alles in de kleur spierwit,
groen glas, zwart Pullman, 4
hfd.st, el. ramen, ABS rem-
syst, deurvergr, 5 versn, m.
armsteun, el. schuifkanteldak,
tempomaat, Climat control,
orig. verlaagd met 16-inch
sportvelg. zeer exclusieve
uitv.!! ’29.950. Onderh.pap. pi.
nationale autopas aanw.!!
Gar./inr. mog. „HARTMANN"
AUTO'S, telef. 03480-31234.
(Zond, geop. 1-4),
190 E 1.8, 1991, 10.000 km, au-
bergine met, el. rechter b.spie-
gel, pr. ’43.750. AUTO PRO-
MINENT 040-121375/121815.
MB 190, '84, z.g.o. Met. lak, el.
schuifd, c.v, dubb. spieg.
APK, SPORTV, get. glas,
’15.500. 053-775029.
MB 200 D, kent.afgifte 4-'B6,
1e eig, 135.000 km, MOOIE
auto, ’ 23.500. 04163-76502
Door de bank teruggenomen
MB 260 E AUTOMAAT, bj.
1986, veel opties, 120.000 km,
in nieuwstaat, ’ 29.750. Brou-
wer Auto's, 02940-11638.
MB 200 Benz. AUT, zeer goec
onderh, bj. 1986, ’26.750. MB
240D, 1978, geen APK, ’ 1850
Inl. 02230-416620f02243-2069
Mercedes 560 SEL, 300-pk,
april '88, Agam auto, autom,
full options, schadevrij, 1e eig,
blauw/zwart metallic, boekjes i
t.i, ’89.500. AUTO-WORLD, '010-4770203.
Mercedes 380 SE Autom, air- .
co, ABS, LPG, Pullman enz,
8-'B5, ’33.750. 02205-3645.'
Autobedr. LEVERING.
Mercedes 300 DIESEL 1981, ,
’6250 (1e eigenaar nog op i
kenteken), zeer goede auto. In-
ruil mogelijk. 04754-87933.
T.k.a. Mercedes 250 D, 1989, 'd.-blauw, get. glas, ABS, ni-
veaureg, alarm, 69.0000 km,
centr. deurvergr, ’ 52500. '035-856063 (op werkdagen). '380 SEL, 11-'B4, PULLMAN, 'ABS, elektr. ramen en schuifd,
in goedestaat. 04104-74770. ,
Unieke aanbieding zeer ruime, i
zuinige Mercedes 200 T Sta-
tioncar, m. '83, supercompl.
uitgev, in champagne metall, j
beige rundieder inter, 5 .
hoofdst, getint glas, stuur- ;
bekr, centr. vergrend, licht- ■metalen sportvelgen, smettelo-
ze staat, geen roest of schade
’9950. CAR CENTRE HAAR-
LEM B.V. 023-329750, zondag
telef. info 11-15uur.
MB 280 S, '82 COMPL. auto,
2e eig, metall. groen, geen gas.
Vr.pr. ’ 13.250. Inl. 080-445701.
T.k. Mercedes 280 SLC
SPORTCOUPE, bj. 1975, ge-
rest, groen met, met tax.rapp. -Inr./fin. mog. Vr.pr. ’23.000. '070-3645139. 'Terug van financ. instelling: -Merc. 500 SEL, m. '84, meest 'compl. UITVOERING, nw. 'type, uitgev. donker-ambassa- !
deblauw, alle rek. t.i, ’ 27.500.

_
ANWB, 2 jr. gar, inr./fin. mog. 1
02510-21298. r
190 D, '87, STUURBEKR, cv, 'armtuss.leuning, get. glas, '’ 26.750. 03412-53768.

_
230 E AUTOMAAT, Impala :
met, juli '88, centr. vergr. etc, y

’ 35.900. Telef. 030-292058. I
Mercedes 190 23 16-klepper, 5
1987, 90.000 km, met on- 'derh.pap, rookzilver, el. ra- j
men/schuifd, BBS wielen,

’ 53.000. Inl. 02207-44763. 'Mercedes 200 ETE COMBI, bj. .
'87, 1e eig, zwart met. '’ 43.500. Telef. 045-313744. \
Mercedes 230 E IMPALA, me- !
tall, 5-bak, sch./kanteld, w.w. !
glas, '87, ’ 32950. Keuring, mr,

_
fin. en gar. mogelijk. Autobe- ■drijf Velax, Amsteldijk 52 Am- 'sterdam, 020-6799569. [
T.k. Mercedes 230 E, 1983, crè- 'me, SCH.DAK, trekh, 162000■km, ’ 9250. Inl. 020-6991866. '

Mercedes 500 SL '83, fui
options. KUN B.V, 078-
-148557/186835.
Uitknippen! MARC V.D
BRAND, nwe. en gebr. onder-
delen Mercedes personenau-
to's, tev. rep./restaur. Lid STI-
BA. 04132-51919. Fax 52088.
250 TD STATIONCAR Van
grijs kenteken, 5-cil, diesel
11-'B6, zilver met, roofrack, E
versn, schuifkanteldak, c.v,
w.w. glas, stuurbekrachtiging
middenarmsteun, RBS, stereo
lichtmetalen velgen, alle moge-
lijke opties, ’ 34.500 mcl. BTW
Evt. inruil bespreekbaar. Telef
030-801201.
MERCEDES 300 D, bj. 1988
aut, div. extra's, 100.000 km

’ 46.000. Telef. 04920-12167.
MB 190 E Autom, bj. '83, WIT
150.000 km, verl, sportwielen
orig. AG auto, div. extra's
z.g.o.h. ’ 18.750. 05120-16821.
MOOIE Mercedes 200 D, zwart
met, 5-'B9, 129.500 km, ABS
l.m. velgen, nwe. banden, ge-
tint glas, centrale vergrende-
ling. Garage Verschoor
01846-13235n.o.z.
260 SE, AUTOM, bj. 1987
LPG, donkergroen met., i-
hoofdst, l.m. velgen, c.v, ABS
etc. In absolute nw.st. Inr. mog
Telef. 08880-54129/54311.
MERC. 260 E Autom, schuif/
kanteldak, ABS, metallic, 1e
eig, '88, ’ 44.950. Keuring, mr,
financ. en gar. mogelijk. Auto-
bedrijf Velax, Amsteldijk 52
Amsterdam. 020-6799569.
190 DIESEL antr. metall,
stuurbekr. sportw, spoiler, bj
84, ’ 18.000. 04750-28793.
Mercedes 300 SE, 1988, 74.00C
km, alle EXTRA'S, zilver me-
tall, nieuwstaat, ’ 67.500.
Lexus-dealer Klaver Venlo, te-
lefoon 077-823051.
190 D, div. EXTRA'S, '88,
130.000 km, als nieuw, wit,
’35.000. Inl. 01828-18703.
Mercedes 200BENZINE, bj. '82
APK, schakelbak, ’ 8750. Telef.
02979-86114.
AMG, AMG, AMG, AMG. Mer-
cedes 190 E Automaat, m. '85,
blauw metall., hfd.st, getint
glas, elektr. ramen, ABS rem-
syst, airbag!! AMG verlaagd
en v.v. l.m. velgen, ’19.950.
Inr./gar./fin. mog. „CAR-
POINT ", 02510-12651.
M.B. 250AUTOM, LPG, blauw
metall, 5-'BO, sportvlgn, 4
hoofdst, centr. vergr, trekh,
i.g.st, ’ 6200. Inl. 05270-12401.
Mercedes 190 E 23, 8e maand
'89, zilver metallic, 5 versnellin-
gen, getint glas, centrale ver-
grendeling, sportvelgen, ver-
laagd, afstandalarm, armsteun,
elektr. buiten.spieg, 150.00C
km, onderh.boekjes aanwezig,
1e eigenaar, pr. ’38.500, inruil
mogelijk. Subaru-dealer DU-
BOIS met autopas. Telef.
03410-25801.
MERCEDES 260E Autom, dia-
mantzw. metall, 4 hoofdst,
tempomaat, w.w. gl, '87,

’ 39.950. Keuring, mr, fin. en
gar. mog. Autobedrijf Velax,
Amsteldijk 52 Amsterdam,
020-6799569.
Mercedes 250 SEDAN Turbo,
11-'B6, rookzilver, met div. Ac-
cess, i.z.g.st, vr.pr. ’ 29.000.
04167-81837 of 04160-50664.
AMG, AMG, AMG, AMG.
Mercedes 190 Diesel, m. '87,
saharabeige, hoofdst, getint
glas, stuurbekr, AMG ver-
laagd, excl. 15 inch sportvel-
gen, ’ 24.950. Inr./gar./fin.
mog. „CARPOINT", 02510-
-12651.
Merc. 190 E 1.6, 6e mnd. '87,
6-cil., parelmoergrijs, autom,
airco, 4 hoofdst, alarm, arm-
steun, elektr. ramen, centr.
vergr, getint glas, airbag, ste-
reo, verlaagd, 16-inch AMG
velgen, km: 82000, 2e eig. In-
ruil mogelijk Prijs: ’41.250.
Nw.pr. ’124.000. Subaru-dea-
ler DUBOIS, met autopas. Te-
lef. 03410-25801.
Mercedes 260 SE Aut, '87,
LPG, diepzwart v. kleur, d.grijs
int, 4x hfd.st, get. gl, centr.
lock, dubb. spieg, l.m. vlg.
’32950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar,
fin./inr. mog. 023-292400.

200 D
m. '86, crème, w.w, c.v, l.m.
velgen,’ 22900.

190Z316V
8-'B5, zwart metall, vol leer,
ABS, nieuwstaat, ’ 37.900.

200Automaat
m.'B7, donkerblauw, w.w, c.v,
nieuwstaat,’ 26.900.

200 D
m. '86, wit, w.w, c.v, ’ 24.750.

230 E
m. '88, goud metall., w.w, c.v,
el. ramen, 4 hfd.st, l.m. velgen,
’33.900.

250 D Aut.
m. '87, donkerblauw metall,
alle opties, ’ 29.900.

IMPALA ZOETERMEER
Telef. 079-163661

Mercedes-Benz 250, nov. '84,
geheel als NIEUW, ’12950.
Telef. 070-3605730.

's winters warm

zomers koel
INBOUW VOOR ALLETYPES

standkachels
airconditioning

DOMAIRCO, ROTTERDAM
010-4222084/4761550

Mercedes 280 S, bj. '77, grijs
met, el. sch.dak, nw. APK,
I.PR.ST, ’ 2950. 020-6622732
Mercedes 300 DIESEL, '79, ge-
rev. mot, el. schuifd, rood,
goede auto, vr.pr. ’4500.
03418-57778.
Unieke 500 SE-uitv. '82 blue,
met vele extra's, mooiste van
Ned. ’ 16.950. Inr./fin./gar.
RODENBURG BV, Voorscho-
ten, 071-323450.
200 DIESEL bj. '82 kleur gebr.
wit, APK, nw. banden, i.z.g.st,
geen roest, prijs ’ 6950. Inl.
06-52709042 of 02154-15018.
Mercedes 260 E, 5-bak,
schuif/kanteldak, uniek mooi,
'87, ’41.500. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
MB 200, LPG. AUTOM, '85,
kleur grijs, verlaagd, br. bnd,
installatie alarm op afst.bed,
houten int, el. schuif/kanteld.
Vr.pr. ’ 23.500. Inl. 023-296190.
240 TD, bj. '81, GROEN, APK,
trekh, centr.vergr, grijs kent,
in z.g.st, ’ 8500. 035-218476.
Mercedes 230 E, bj. 1990. met,
sch.d, w.w. gl, centr. I, AUT,
Baan Rijssen, 05480-12343.

|| Zeer apart uitgev. MB 190 E, m.. '85, Engels rood, rondom
AMG-GESPOILERD, verl, 15"- magn. sportwielen, get. glas,
schuifd, c.v, stuurbekr. etc,

" ’22.950. Automobielbedr. D.. Terpstra, telef. 075-213188.
Mercedes 200Diesel, taxi-uitv,

" m. '87, spierwit, stuurbekr, get.
,' gl. etc, ’21.950. Inr./gar./fin.
_" mog. „CARPOINT", 02510-

-12651.
Bijzonder mooie Mercedes 190

i# D Diesel, m. '85, navyblue,
_' groen glas, vel. bekl, stuur-

bekr, kanteldak, deurvergr,
spec. magn. sportvelg,

’ 19.950 (onderh.pap. aanw. +r orig.M Nationale Autopas). Ga-

'' rantie, mr. mog. „HART-

' MANN" Auto's, 03480-31234- (zond, geop. 1-4).
Van 1e eig. bijzonder mooie

' Mercedes 230 E, m. '88, kleur:
bahama, get. gl, groen velours- int, hfd.st, doorlock, st.bekr.1 etc. ’29.950. „FRED HEHL

■ Autobedrijven", 3-12 mnd.

" gar,fin./inr. mog. 023-292400.
Exclusieve en zeer compleet

' Mercedes 420 SEC Coupé Au-r tomaat S/E, m. '88, Baltic-

' blauw metalliclak, groen glas,
■ ivoorkleurig, buffelleder inte-
rieur, 4x hoofdst, elektr. ra-

" men, ASD/ASR deurvergr,- climat control met airco, tem-

' pomaat, ABS-remsyst, r.v.s.
3 met airbag, stoelverw, elektr.. schuif/kanteldak, binnentem-■ peratuurmeter, 02 micro sen-■ sor, orig. MB sportvelg, CD-

install, orig. MB diefstalalarm,, 1e eig, orig.M 67.000 km aan-. toonbaar!!! Onderh.pap. aanw.
+ orig.M Nationale Autopas.

3 Nw.pr. ’ 268.500 nu ’ 99.500. in. absol. nw.st.!! Garantie, mr.
mog. „HARTMANN" Auto's,. 03480-31234(zond, geop. 1-4)
Mercedes 190 E, 5-'BB, van

' part, WIT, schuifd, get. glas,, prijs/ 30.500. 08385-14112
MERC. 200 D, bj. '85, nw. mo-

" del, i.g.st, kl. wit, pr. ’ 18.900.; Telef. 02159-15362

Stergam
1 Amstelveen
I

190EAut 1987. 190E23 1987
190Aut 1990; 200D1988, 200D1989
250D1990

' 230EAut 1990: 300SEAut 19871300SEAut 1988

' 190E20Sportline 1991

' 230TE 1991
300DTurbo 1991

020-6457657
i

: 3005L24
6 maanden oud, km.st. 12.000,

' metall. blauw, licht lederen
| bekl, handgeschakelde 5-bak,
vele opties, schadevrij. Telef.

'010-4223222 of 06-52736590.

' MB 190D, 11-'BB, 110.000km,

"wit, w.w. glas, c.v, vr.pr.
; ’30.950. Inl. 035-236909.

MERC. 200 T, autom, metallic,
w.w. glas, '87, ’37.950. Keu-

' ring, mr, fin. en gar. mogelijk.
Autobedrijf Velax, Amsteldijk; 52 Amsterdam, 020-6799569.

280 SL 1982
brons met, zwart leer, auto-
maat, concoursconditie.

074-770777

Auto Pare
i Specials

De Hoogt 13, Loon op Zand
04166-1553

off. Merc-Benz-dealer
voor Tilburg e.o.
400SEL

idemo, antraciet metallic, zwart
velours, diverse accessoires,
12000km '91

420 SEC
zwart met, zwart velours, vele-andere accessoires '88

300SE
Automaat, zwart metallic,
zwart velours, vele andere ac-
cessoires '87, '88en '90

280SL
autom, zilver met, zwart leder,
pi. div. andereaccess '80

300 D
4 stuks, alle met automaat, div.
andereaccess '88en'89

200TD
200TDVan

d.blauw en wit, met diverse
accessoires '86en'BB

300TE
antrac met, zwart stof, aut,
airco, dubbel rolnet, plus vele
andereaccess, 50.000km ... '90

250 D
5 stuks, diversekleuren, diverse
uitvoeringen '87, '88en '90

200 D
6stuks, diverse kleuren, diverse
uitvoeringen '86, '88en '89

300 CE
Perlmutt grijs met, m. auto-
maat, led. bekled, vele andere
accessoires '90

200 E/230 E
6 stuks, diverse kleuren, diverse
uitv '85,86,87,88en'B9

190 D 2.5
4 stuks, diversekleuren, diverse
uitvoeringen '87en '88

190 D
6 stuks, centr. vergr, w.w. glas,
metall, schuifd., alu. velgen
etc '86,'87,'89en 3x'9o
Mercedes 250 D bj. '86,
ANTR.GRIJS, cv, sch.k.dak,
m. armsteun, in nieuwst,

’ 31.500. Telef. 04181 -1568.

190 E 2.6
1991, 14.000 km, interessante
prijs. Off. MB-dealer Auto
Wüst, 01860-18455.

300TE
bj. 1988, ABS, airco, autom,
temp, el. sch./k.dak, el. ramen
v. en a., 16 " l.m. vlg., brons
met, 117.000km. ’69.500.FIAT-JANSEN, 038-230032
Mercedes 190, 1987, blauw/
grijs int, 110.000 km, schuif-
dak, c.v, w.w.glas, 5-bak,
sportvelgen, alarm, 4x hoofdst.
etc. VAN VLIET Personenau-to's 8.V., 01803-13877.

Stationcar!! Mercedes 230 TE
5-drs. Combi/Van, bj. 6-1985,
W123, saphierblauw metallic,
groen glas, stof bekl, 5 versn,
deurvergr, stuurbekr, roofrack
etc, in absol. nw.st, ’ 15.950
mcl. BTW (onderh.pap. aanw.
+ orig.!! Nationale Autopas).
Garantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
Mercedes 190 D bj. '86,
D.ROOD, elektr. Sp, cv., in
nieuwst,’ 22950. 04181-1568.
Mercedes 560 SEC, alle moge-
lijke en denkbare opties, bj. '87,

’ 109.500. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
Mercedes 300 CE, '88, zilver
metall, rood leer, div. extra's.
KUN B.V, 078-148557/186835
Mercedes 280 Coupé Injektie,
10e mnd. '78, nette staat,
APK-goedgekeurd, ’7900. Inl.
Autobedrijf SCHIPHOL. Inr./
fin./gar. mog. 020-6041885.
T.k.a. Mercedes 200D, 1974, in
GOEDE staat, vr.pr. ’3250.
APK jan. 1992 01720-91306.
T.k. Mercedes 280 SLC AUTO-
MAAT, diverse extra's, prijs

’ 17.500. Telef. 04702-3359.
Mercedes 190 DIESEL, bj. '87,
met alle opties, vr.pr. ’ 28.000.
Telef. 070-3989500 of 3804481.
Merc. 260 E Autom, ABS, '89,
c.v, w.w, stereo, el. ramen,
middenarmst, ’43.950. Telef.
020-6530802 Hoofddorp,
„CABALT AUTOMOBIELEN".
MB 190 benz, sch.dak, v.- en
a. hoofdst, wit, NIEUW t. '87,

’ 24.750. 02998-3739/1326.
250 TD, bl. met, 6-'B6, geel
kent, NIEUWSTAAT, ABS,
sp.wielen, schuifd, 5-bak, afst.
c.v, moet weg! 04104-78083.
Mercedes 250 D, diamantzwart
metallic, uniek mooi, t. '88,
’41.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
Mercedes 230E, 1989, véél OP-
TIES, ’40.000. Telef. 01856-
-4690, b.g.g. 06-52735423.
Mooie Mercedes 190 D, origi-
neel 1989, 80.000km, diamant-
zwart, velours int, get. glas,
dubb. spiegels etc, etc, smet-
teloze staat, ’ 35.950.
KONINGSHOF, 02507-15824.
T.k.a. MB 280 SE, bj. 1969, in
zeer GOEDE staat, taxatierap-
port aanwezig, prijs ’13.500.
Tevens t.k.a. 2x MB 230 S, bei-
de in onderdelen, prijs ’ 2000.
Telef. 04167-75266.
MERC. 200 Diesel, w.w. glas,
ABS, sportvelgen, bj. '89,

’ 39.950. Keuring, mr, finan-
c.en gar. mogelijk. Autobedrijf
Velax, Amsteldijk 52 Amster-
dam, 020-6799569.
MERCEDES 300 TD Diesel
Stat.car, bj. '83, roofrack, scha-
devrij, zonw. glas, APK nov.
1992 ’ 13.750. 03403-80513.
Mercedes 190 D, bj. '89, antra-
ciet, 40 000km, alle opties. BO-
VAG-Autobedrijf de BEIJER,
telef. 08889-1503.
Mercedes 190 D 25, schuifdak,
metallic, tempomaat, '89,
’42.500. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
Mercedes 240 DIESEL, bj. '84,
kl. grijs, APK 4-92 stuurbekr,
pr. ’ 8000. Telef. 02963-1916.
MB 300 SEL antraciet zwart,
9-'BB, zeer veel extra's. Hoek
Driebergen B.V, Mercedes-
Benz/Mazda 03438-17744.
300 TD Turbo DIESEL, alle op-
ties, bouwjaar 8-'B2 i.z.g.st,
vr.pr. ’16.500. Helmond,
04920-43679.
300 CE Coupé, 6-'BB, impala
met, aut, sch.dak, g.gl, cv,
alarm, sp.vlg, armst, 4 hfd.st,
Becker Mexico inst. + div. ex-
tra's, 82000 km, onderh.b
aanw, 1e eig, mr. mog,
’86.500. Subaru-dealer DU-
BOIS.m. pas. 03410-25801.
300 E AUTOMAAT, veel ac-
cessoires, bj. 9-'B6, inruil en fi-
nanciering mog. Autobedrijf
Frank Overweg, 05708-2994.
MERC. 280 SE, autom, 4-'B5,
met LPG, airco, stoelverw,
elektr. ram. pi. sch.dak, 16 inch
velgen, stereo, i.z.g.st, pr.

’ 22.750. Telef. 020-6920887.
300 SE (W 140) NIEUW, 0 km,
zwart metall, alle opties. Info
Snellers B.V. 074-770777.
200 TD STATION, gr. kent,
'87, 170.000 km, wit, ’35.000.
Inl. 077-826441, b.g.g. 826384.

AUTOCENTRUM

Pordon BV
Off. Mercedes-Benz-dealer

190D, donkerblauw '88
190D, donkerrood '90
190D, bornit '91
190D, rookzilver '91
190D 25,zilvergrijs '89
190D25, zwart '91
190E1.8,r00d '90
190E20, aut, blauw '89

030-627833
Mercedes 190 D 25Automaat,
'86, zwart met, dubb. spiegels,
sportvelgen, hoofdsteunen,
stereo, stoffen int. Prijs

’ 29.950. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV.
Mercedes 200 D, ANTRACIET,
1e eig, bj. '90. Telefoon
08812-3363.

300TE4x4matic
bj. 1988, door de bank terugge-
nomen, weinig km's, zéér veel
opties, nw.pr. ’196.000, nü

’ 87.500. Brouwer Auto's,
02940-11638

Mercedes 300 E, 5-bak, centr.
lock, MB-sportv, m. '87,
scherp geprijsd. Inr./fin./gar.
mog. Occasiondealer ROOS-
SIEN BV, 02159-50005.
Merc. 230 E, diamant zwart, 3e
mnd. '87, 5 versn, getint glas,
centrale vergr, armsteun,
sportwielen, afstandsalarm,
RBS, in nieuwstaat, km:
115.000, 2e eig, ’ 34.500. Inruil
mog. Onderh.boekjes aanw.
Subarudealer DUBOIS met au-
topas. Telef. 03410-25801.
250 TD AUT, 150.000 km, '87,
d.bl, cv, w.w, l.m. velg, tem-
pomaat, 3e bank, ’ 49.950 mcl.
BTW. 02159-40177.

5-bak, get. glas, alarm,
’43.950. 200 D Aut, 1-'B9,
110.000 km, d.blauw, alarm, r.
spiegel, ’43.950. 250 D Aut,
1-'B6, 157.000 km, beige, l.m.
velgen, midden armst,
hoofdst. achter, ’31.950. 200,
12-'BB, 40.700 km, luxe uitvoe-
ring, ’39.950. V.A.G. WITTE-
BRUG B.V. Den Haag, telef.
070-3429342
Mercedes 260 E Autom, vele
extra's, '89, Mercedes 190 D,
weinig km, '87, Mercedes 200
Diesel, '89. Tev. nog ± 400 oc-
casions. BOVAG-gar. JONKER
AUTOBEDRIJF, 03495-35834.

190 D 2.5
1e eig, veel opties, w.o. orig.
afneemb. trekh, met nivo-lift,
'88, ’ 33.500. 020-6474446.
Weg. omst. 300 D, '79, zilv-
grijs, 5 CIL, trekh, APK, vr.pr.

’ 1700of t.e.a.b. 035-216618.
Merc 200 Benz, '82 150.000
km, in NIEUWSTAAT, vr.pr.

’ 9500. 03418-56140/56727.
Mercedes 300 TD Turbo Sta-
tioncar Automaat, metallic,
schuifdak, '88, ’79.950. Auto-
bedrijf LOKHORST, inr./fin./
gar. 03489-1868/1853.
Merc. 280 SE, lapisblauw, bj.
4-'B5, vele EXTRA'S, pr.

’ 24.750.08380-22976.
MERC. 190 E 23 Aut., metallic,
schuifd, sportvelgen, super-
mooi, t. '88, ’ 39.950. Keuring,
mr., fin. en gar. mogelijk. Auto-
bedrijf Velax, Amsteldijk 52
Amsterdam, 020-6799569.
Mercedes 200 Diesel, m. '86,
blauw metall, st.bekr, 5-bak,

’ 24.750. Inr./gar./fin. mog.
„CARPOINT", 02510-12651.
MB 240 TD, '86, 1e EIG, zilver
met, 197.000 km, airco + vele
ace Inl. 02154-11245.
Mercedes 250 TD Stationcar
VAN, '86, grijs metall, l.m. vlg,
c.v, in nw.st, ’ 29.500 mcl.
BTW. Inr. mog. 01804-10477.
MB 190 D, bj. mrt. '88, rookzil-
ver met, zonw. gl, centr. lock,
stuurbekr. etc, orig. 95.000km,
boekjes ter inz,, prijs ’33.950.
THE JAGUAR SPECIALIST
C. van Oudenaaren, Sillemstr.
20 B, Haarlem, 023-379760 of
privé, 023-287735.
Mercedes 407 BRANDWEER-
AUTO, complete uitv. m. pom-
pen, '65, 20.000 km, i.z.g.st,
APK,’ 20.000. 035-855025.
Gevr. 6.9-liter MOTOR V8t.b.v.
Mercedes 450 SEL. Telef.
01883-21153/21130.
Mercedes 230 E Automaat,
metallic, doorlock, 1e eig, '87,

’ 32950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar, 03489-
-1868/1853.
MERCEDES 200 Diesel, bj.
1982 ’5500. Telef. 02510-
-28655/48866.
MB 250 TD, mod. '87, airco,
ABS, sportw, kl. wit, geel kent.

’ 34.950. 020-6453424.
MERCEDES 230 E '84, aut,
APK '92 ’ 11.950, veel extra's.
Telef. 020-6124686.
190 2.5 DIESEL 1e eig, 88.000
km, bj. '86, alle extra's. Prijs
n.o.t.k. Telef. 04498-51685.
Mercedes 250 TD AUTOM,
'87, 150.000 km, d.blauw, l.m.
velgen, 3e bank, get. glas,
trekh, ’ 49.950. 02153-83026.
Mercedes 200 D, bj. '79, op-
knapper, ’ 1850. Telef. 06-
-52918475.
Mercedes 190 D, nieuw model,
w.w.glas, 1e eig, '88, ’37.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
Mercedes 250 TD STATION-
CAR Autom, '89, veel extra's,
parkeerschade, ’61.000. Telef.
04192-12136.
190D, c.v, w.w, verl, sp.velg,
m. '88, ’ 27.750. 500 SE, 30 op-
ties, m. '85, ’ 32500. Van Zut-
phen Auto's, 04139-3434/2589.
T.k. Mercedes 300 D, t. 124,
geh. uitgev. mod. '90, alle
DENKBARE access, bj. 1985,
’33.500. Inr. mog. 04167-
-72846, b.g.g. 04163-76903.
MERCEDES 190 D, rood, bj.
10-'B7, div. extra's. Prijs

’ 29.500. Telef. 03463-53008.
260 E, 5-versn., ABS, airco,
diamantzwart METALL, 4
hoofdst, magn. velgen, them-
pom, stereo, 105.000 km
(boekje), bijna '88, pr. ’ 34.950.
250 D, 5-versn, ABS, airco,
elektr. ramen, leder bekl,
magn. velgen, beige metall, bj.
3-'B7, 136.000 km (serv.boek-
je), ’36.950. 300 D Autom,
schuif/kanteldak, magn. vel-
gen, 4 hoofdst, antr.grijs met,
122000 km (boekje), bj. 3-'BB,
’49.950. Auto SMEEING,
Soest, 02155-13227/25441.
300 Diesel, 4-'B6, rookzilver, 5
versn, schuifd, ECHT als nw,
’30.750. Inl. 04164-3157.
MB 280, bj. 1978, metallic blue,
2e eig, onderh.boekje, trek-
haak, ’ 3250. Inl. 02963-1455.
Mercedes 200 D, '82 I.Z.G.ST,
km.st. 130.000, APK 10-92

’ 8000. Telef. 05296-3346.
Weg omst. Mercedes 280
COUPE, '76, nw. type, z.g.a.n.
pr./5500. Inl. 073-134706.
Mercedes 200 Diesel, m. '86,
d.blauw, stof inter, hoofdst,
get. glas, armsteun, stuurbekr,
dubb. spieg, siervelg. enz,
’24.950. ACH HOOFDDORP,
02507-13789.
300E AUT, airco, Pullm, ABS,
tempomaat, 15" vlg, met, bj.
85, ’ 29.500, mr. 030-890461.
200 TD 25 L d.blauw, AU-
TOM, 113.500km, mei '87, air-
co, el. ram. pi. dak, cr.contr,
vele extra's, APK, ’40.000.06-52822093, ma. 020-6598482.

UNIEK VAN PARTICULIER!
230 TE Stationcar
bj. '83, 1eeig, div. Access, 0.a.:
ABS, l.m. velgen, get. glas, 5
hoofdst, 100% schadevrij,
0.h.-boekjes aanw. Geen
koopje! Telef. 010-4747480.
Mercedes 280 TE AUTOM-
LPG, bj. 1979, kl. groen met,
prijs ’ 6700. 013-357384,
200, kl. geel m. schuifd,
I.ST.V.NW, '80, pr. n.o.t.k. Te-
lef. 023-326971.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

200TD Van, 1989,wit,ABS ’42500
190Benzine, 1988,wit, 23.000kmül ’37.500190Benzine, LPG, 1989,wit, nieuwste model ’ 42500
190D, wit, 1985 ’26.500

Alfa Burgerjon 02522-10450
Motormeyer B.V.

Mercedes-Benz 300 E
1988, ZILVER METALLIC, 5-BAK, ARML. VOOR

TREKHAAK,EL. RAMEN, ALU. VELGEN, ALARM
Amsterdam-W, Overtoom 116-126,020-6124876

Van Kooy
190Serie j

190D,signaalrood, 140.000km 9
190D, blauw/zwart metallic, 20.000km 1
190D25TurboAutomaat,61.000km,16kl. uitv Jf190,antraciet, 83.000km If190E 1.8, donkerblauw, LPG, 64.000km ._P

124 serie I
200 D, zilvergrijs metallic, 110.000km 1|
200D Automaat, donkerblauw, 27.000km ]§
300D Turbo, blauw/zwart metallic, 90.000km Ij
200 E blauw metallic, 58.000km ]1
200E Automaat, antraciet metallic, 30.000km jl
300 E-24Automaat, antracietmetallic, 59.000km, t. '90 -fl

S-klasse 1
300 SE Automaat, antraciet metallic, 52000km _»
300 SE Automaat, bornit metallic, 9000km J420 SECAutomaat, zilvergrijs metallic, 78.000km 1|
500 SELAutomaat, zilvergrijs metallic, 78.000km »
560 SE, Automaat,blauw/zwartmetallic, 9000km 31

Zeist I
OFF. MERCEDES-BENZDEALER

Pijlstaartlaan 5

03404-62626
MB 190,wit, div. ace, 1988, 70.000km ’ 3s|
MB 190. zwart, LPG, 1989, 92000km ’43-*
MB 200Diesel, zwart, ABS, 1990,108.000km f 57}
MB 300 E Aut, grijsbl. met, div. ace, 1988,100.000km ,’ 57JMB3ooEAut,zwartmet,AMG-uitv, 1989,87.000km ..’67.?

AUTOBEDRIJF MIDDENDORPB.V, off. BMW-dealer !
Stationsweg 54, Ede, telef. 08380-19037

Th. Walther
190 B, stuurbekr, sch.dak enz, bj. 1983, c.v, get. glas, staf
alarm, leeig ’ IS£190 D, donkerblauw, AMG velgen, stuurbekrachtiging, <j
nieuw model bj. febr. '89, dealer-onderhouden ’ 3*?
190 D, diamantzwart, sch.dak, sp.velgen, c.v, stereo, _\
40.000km, mei'9l ’441300 E, zwart met, AMG onderstel, spoilers rondom, 17-ij
velg, aut, ABS, ASD pi. nog 20opties, bj. febr. '88 ’ 59f500 SEC, AMG fabriek-gebouwd, slechts 1 van gemaakt,!
opties, bj. '86 ’ 12&J911 Turbo, diamantzwart,airco, sch.dak, leer, bj. '78 ’ 96' jDit is een deelvan onze voorraad

Voor meer info 02205-1851,Rijksweg 60te Limmen (N.-Hjj
Mercury/Lincoln

« r*_

Sable 3.8 LS, antr.grijs metall,
grijs leder, alle opties, bijna '89,
90.000 km, nw.st, pr. ’ 25.950.
Auto SMEEING, Soest,
02155-13227 of 25441.
LINCOLN Mark VII Coupé '89,
77.500 km, d.blauw met, airco,
aut, el. stoelen etc. Hessing De
Bilt, 030-202811.
LINCOLN Continental, '76,
Towncar, Cartier-uitv, Cal.
Imp, alle opties, nw. kent,
i.nw.st, ’ 13.500. 02268-3145.
Mercury Sable 3.0iAutom, s-
drs. Stationcar, zilver metall,
elek. ramen, airco, 88.000 km,
roofrack, '88, ’ 29.950.
RESIDENCE, 02520-22865/
23773. Inr./dir. huurkoop, 24
mnd. voll. gar. + BOVAG keu-
ring mog.
SABLE LS Wagon '91, beige
met, alle accessoires, 24.000
km. Hessing De Bilt, 030-
-202811.
Mercury SABLE LS 3.0 V6,
sept. '86, APK 10-92 sand
beige met, automaat, airco,
cruise, 91.000 km, vraagprijs

’ 17.500. Inl. 04927-62079.

Sable LS, 1989,grijs met, v\
1e eig, meest luxe "jf

’ 24.750. InrJAUTOPALACE, 020-69282g|
SABLE, 1987, alle opties, tl
zwart, 78.000 km, nw.st. Fm
veld. Woerden, 03480-1225»
Mercury Sable LS Statig
3.0 V6Automaat, 7-pers I
'87, 1e eig, orig. Hessing 3jJ
90.000 km (digitaal cOT
board), antracietblauw metj
4 el. ramen, doorlock, el. sW
len, stuurbekr, cruise co(_\
volautomatische airco, raoj
cass, l.m. velgen etc, nie<sstaat!! ’23.950. Gar./W
mog. KARST Autobedrg
Haarlem/Beverwijk, 02»'
10478/12264. A
SABLE LS Sedan, 1988. 'accessoires, 35.000 km. r*
sing De Bilt, 030-202811
Uniek in Nederland. Merc»
BOBCAT Coupé, '78, 1e *88.756 km, i.z.g.st, ’ 3500. T'
lef. 04958-93606. i
SABLE LS autom, 3-'B9, Jopties, LPG, ’26.000. Inr."
035-64444/61842 1

MG
MG A 1500, bj. '58, kleur WIT,
geen restauratie-objekt, vr.pr.

’ 26.500 013-346778.
MG-IDAF-CAR. Div. gerest.
MG's in voorraad. Onderhoud,
advies, reparatie, restauratie,
verk. onderd. 076-715260.
Mooiste MG-B CABRIOLET
van Nederland! 1971, ’29.000.
Telef. 04951-25619.
MG MIDGET, 1974, chroom
bump, i.g.st., ingev. ’ 5950. Inl.
023-340384 of 02550-37607.
'MG SCHUT Soest. Verkoop-
Service-Onderdelen, nieuw en
gebruikt. 02155-10668/24048,
Industrieweg 29, Soest.
MG B CABRIO, '70, wit,
chroom bump, rood leder, 3x
kap, overdr, motor gerev,

’ 18.000.Telef. 02903-1729.
Classic Sportscars Holland,
02503-39650. MG B, 1978, 1e
lak, in PERFECTE staat, 3
maanden garantie.
MG B, '65, i.g.st. MG B, '76, zr.
fraai. Grote voorraad onderd.
MG CENTRE, 03498-3359.
MG METRO 1300, '83, zwart,
get. glas, fraai inter, alles orig.
en i.z.g.st. ’ 3850. 035-62451.
MG B, veel EXTRA'S, uitmunt,
staat, ’27.500. MG VA 1950,
’9500. Telef. 020-6383188 of
070-3961716.
MG MIDGET Cabriolet, '76, ra-
cinggreen, met nieuwe top,
f 6500. Telef. 079-422372

-*

MG-onderdelen en onderhojj
DAMEN _ KROES, Linden'
2-4, Sint-Oedenrode te»
04138-73950.
"WESTLAND CLASSIC-!
Alle onderd. MG A/B/C/M
get. Nw./gebr. Ook 's avoj
open. Inl. 01749-42765/4487»
MG B, '71, APK 7-92 V*|
100% gerest, led. bekl, <*Ned. kent, chroom, sp.wi^
vr.pr. ’19.500. Telef &
513184, b.g.g. 085-216660. ,
MG B, 1965, moet gespo''
worden. Technisch in GOP
staat. 076-101748. i
THEO KOELMAN b.a. *warmde stallingruimte voor'
klassieker, Fagelstraat 71, A(
sterdam. Inl. 020-6843743. j

TheoKoelman
Voor MG's, MG-onderd. ei-

Kortom allesvoor uw Mö»
Veel MG's in voorraad

Fagelstraat 71, Amsterdar*
Inl. 020-6843743 .

MG-onderdelen. MG-IDA'
CAR. Ook restauratie, rep*'
tic, onderhoud. 076-715260^,
Autobedrijf C_
BRONKHORST te Hoofde
b.a.: MG B, 1979, kleur wit. u
B Limited, 1980. Beide,
nieuwstaat. Nijverheidsstr.
02503-31999. j
Een SPEURDER opgev«020-6.805.805 van 8-21 uurv

Mini
Mini 1100 Special, bj. 6-'Bl, zil-
ver met, i.z.g.st, APK '92

’ 2250. Telef. 070-3800018
Mini 1000 E, 10-'B6, WIT, APK,
rad./cass, i.z.g.st. ’ 6950.
033-806612
Mini Ritz, 1e eig, m. '86, 60.000
km, in NIEUWST, zilver met,

’ 5950. 075-215162/179847.
Mini HLE MAYFAIR, bj. eind
'83, in pr.st., zr. weinig km, 1 jr.
APK, ’ 4300. Inl. 02154-16557.
Mini 1000 MAGIC, juni '88, grijs
metall, orig. 10.000 km, in
nieuwstaat, weg. omst.h. Prijs

’ 9750. Telef. 01845-1582.
Mini 1000 E, '87, 26.000 km,
ZILVER met, APK 8-92 vr.pr.

’ 6950. 05703-2066 b.g.g. 1784.
Grijp uw KANS!!! De laatste
Mini 1000, direkt leverbaar. Re-
paratie, onderdelen en ver-
koop. Theo Koelman, Fagel-
straat 71, Adam, 020-6843743.
Mini Innocenti COOPER, bj,
'75, orig. Holl. auto, ’ 4450. Te-
lef. 01727-10650of 10360.
MINI, eind '83, bruin, i.g.st,
APK 6-92 80.000 km, ’2450.
Evt. sportvelgen. 020-6244294

Mini RITZ, '87, weinig ge.
’6500. Tev. Cooper 1»
__3_«J_o3o- 286743/286961^,
Mini ESTATE 1100, bj. _
40.000 km, i.g.st, APK 'JLJ_L_J3OOO. Inl. 072-114075
T.k. MINI 1100 Special, bj. 1paars metall, nwe APK <*'92 ’l5OO Telef. 075-2896^
Mini METRO, bj. '81, APK 1
'92 i.z.g.st, ’1250 Te*
03200-41817. ,
Mini 1000 Red Hot '89^nw.staat, kanteldak, ’9^Gar./inr. en fin. mog. TRIS"^Auto's, Oud Loosdrechtseo56, Loosdrecht, 02158-2760^,
Mini COOPER 1.3 Itr., '91, <°met wit dak, alum. velgen,'
dio, nw.pr. ’21.000 '’ 17.750. 02982-1212/1464. „
Zeer MOOIE Mini Mayfair A
vantage, 9-'B7, 21.000km, A'
10-92. ’7950. 079-213705.„
MINI 1000 HLE, bj. 1984, A>
tot 5-6-1992 Vr.pr. ’37007lef, na 17.00uur 020-6141577;
Mini 1000 HLE, 1983, bl. met*
lic, APK 8-92 ZUINIG en &
slistgoed, ’ 3250. 023-24387C

Mitsubishi
Mitsubishi Galant GL v.v. LPG,
orig. bj. '87, grijs metall, kan-
teldak, 5 versn., dubb. sp. etc,

’ 10.950. Inr./gar./fin. mog.
CARPOINT, 02510-12651.
STARION Turbo Intercooler,
rood, zwart leer, m. '88, APK,
alle extra's, wide body uitv,
nwe. bnd, 190 pk motor, top
245km. Inr. mog. ’ 26.500. Alle
keur, toegest. 02550-36873.
Mitsubshi GALANT 1.8 GLX
Turbo Diesel, m. 1988, 1e eig,
boekjes t.i, schuif/kanteldak,
centr. vergrendeling, dubb.
spiegels, luxe inter, trekhaak
etc, absoluut schadevrij,
’10.950. 2 jaar garantie, mr./
fin. mogel. Autobedrijf Ehren-
sperger, 02240-13712

COLT Limited Edition, 19*
kleur zwart, 11.000 km, ï<
compl. uitgev. Mitsubishi-d<
ler Speelman, Heemskerk, ■"lef. 02510-46214.
Mitsubishi CORDIA SR, a"ï
'86, 111.000 km, wit, nieU'
staat, ’ 8450. 023-256391. _,
Cordia TURBO 1600, bj. 30-
-'B3, APK okt. '92 i.g.st, vr.
’BOOO. 02510-50705.
Mitsubishi GALANT GL, bj. 1
LPG, brons metall, l.m. velgl
vr.pr. ’ 7000. Telef. 06223-1^
b.g.g. 06-52918587. >
COLT 1.5 GLXi, 9-'B9, 21.£
km, zilver metall, 10 mi
fabr.gar. ’ 23.750. Goldcar V
subishi, A'veen, 020-6433733
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Mercedes-Benz
VLIETSTROOM Exclusief b.a.
bijzonder mooie, unieke uitv.
Mercedes 190 B, m. '85, kl.
zwart, getint glas, luxe beige
Pullman interieur, stuurbe-
krachtiging, aluminium sport-
velgen, 4x hoofdsteunen, auto
verkeert in optimale staat, prijs

’ 19.950. Inruil/financ/garan-
tie. 01718-76245.
190 E EVOLUTION I, voll. uit-
gebouwd, verlaagd, verbreed,
spec. velgen, schuifd., etc,
kent. '86, platina met, ’ 22950.
Inr./gar. 035-830162
Let op!! Let op!! Cruquius
ruimt op!! Mercedes 190 E 23
16-klepper, m. 1986, in de
schitterende kleur diamant-
zwart metallic, zonwerend glas,
elektr. ramen, schuif/kantel-
dak, AMG verlaagd, AMG
sportvelgen, 4x hoofdst, leder
Recaro inter. enz. enz, boekjes
aanwezig, ’ 36.950. 2 jaar
gar./inruil mog. CRUQUIUS
Automobielen,023-292520.

260 SE
5-1990, grijs metall,, gasinst,
airco, stereo, in abs. nieuwst.
MERCEDES 200 T, 11-1985
(oud model), metall, LPG,
mooie auto. Autobedrijf v.d.
Pouw Kraan, 02155-14289.
Terug van financ.instell.:
MERC. 190 0, m. '89. get. glas,
stuurbekr, stereo, dubb. sp.
etc, etc, besl. als nw,
’31.950. ANWB/2 jr. gar./
inr./fin. mog. 02510-21298.
Mercedes 300 D Automaat,
metallic, ABS, elektr. sch./kan-
teldak, alle extra's, '88 Merce-
des 200 D, antracietzwart met,
elektr. sch./kanteldak, div. ex-
tra's, '88. Mercedes 190 D, s-
bak, div. extra's, '89. Mercedes
190 D, div. extra's, '88. Merce-
des 190 D, 5-bak, metallic, div
extra's, '86. Mercedes 190 E,
autom, metall, div. extra's,
'86. Mercedes 190, donkerrood,
ABS, '87. BOVAG-gar. Inr. en
financ. mogelijk. Garage
NETTEN, Best, 04998-72148.
Mercedes 190 Diesel. '87, rood
metall, stof inter, 4 hoofdst,
armsteun, get. glas, schuifdak,
alarm, stuurbekr, doorlock,
magn. velg. enz, ’ 28.950.
A.C.H. HOOFDDORP, 023-
-294072
MERC. 190E. 23. bj. 8-'B7, dia-
mantzwart, 5-bak, 4 hoofdst,
sp.wln, LPG, sch.dak, i.z.g.st,
’24.950. 02159-10004.
Terug van financ. instell.:
MERC. 190 Diesel, m. '87, ge-
tint glas, stuurbekr, sportwie-
len etc, etc, besl. zeer mooi,
’23.950. ANWB/2 jr. gar./
inr./fin. mog. 02510-21298.
MB 190 D, 11 '87, c.v, w.w.
glas. WIT, ’5OO spuitwerk,
’20.500. Inl. 04164-3157.
300 TD, '81, get. gl, niveaureg,
roofr, c.v, in PERFECTE st,
vr.pr.’ 9500. 020-6201125,
Mercedes 190 20 AUTOMAAT
4-'B5, metallic beige, schuifdak,
’22950. 04906-1387.
T.k. van part. M.B. 300 SE
AUT, 1987, 117.000 km, an-
trac. metall, in perfekte staat,
met div. opties. 04702-1566.
300 TD, bj. 1985, blauw metall,
geel kent, DIV. extra's,

’ 19.250. Telef. 04164-2327.
Exclusieve en zeer chique Mer-
cedes 500 SEL Automaat S/E,
m '87, diamantschwarz metal-
liclak, groen glas, antraciet-
kleurig buffelleder int, deur-
vergr, elektr. ramen, ASD/
A BS/RS-systeem, tempo-
maat, climat control met airco,
stoelverw, elektr. voor- en
achterstoelen, elektr. schuif/
kanteldak, binnentemperatuur-
meter, middenarmst, orig. MB
sportvelg, Mexico Becker ra-
dio/cass, afstandalarm, 1e
eig, onderh.pap. aanw. en
orig.!! Nationale Autopas!!
Nw.pr. ’235.500, nu ’59.500,
in absol. nw.st.!! Garantie, mr.
mog. „HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1 -4)
200 DIESEL, 10-1987, grijs me-
taH„ div. extra's, met onderh.-
boekje! ’ 32950. 08385-20651
Mercedes 230 E, '87, AUTO-
MATIC. 190 D, '89. 190 D, '88.
Telef. 08811-61763.
Mercedes 300 SE Wl4O, 23-8-
-1991, 41.000 km, smokesilver
metallic, beige leder int, airco,
schuifdak, ASR 8-gaats vel-
gen, stereo etc. MB Nederland
geleverd, interessant geprijsd.
VAN VLIET Personenauto's
B.V, 01803-13877.
500SEC, AUTOM, bj. eind '83,
zilver metallic, ’ 40.500, goede
auto, 02153-14905.
Mercedes 190 D, alle opties,
aug. '87, ’29.950, leaseprijs
’799 p.m. Inruil/fin. mogelijk.
CAR TRADE HOLLAND BV,
020-6010680, Badhoevedorp.
MERCEDES 200D. bj '78, APK
5-92 i.z.g.st, ’2450. Telef.
023-387174.
190E 23, orig. '87, 175.000km
(dit is 'm beslist niet aan te
zien!), zwart metall, grijs stof.
elektr. schuifd, Mercedes
LPG-install, get. glas, centr.
slot, sportvlg, a.spoiler,
hoofdst. achter etc. Alleen
door dealer onderh, boekjes
aanw. Interessante prijs. ,
ALEXANDER STRIK Automo-
bielen, Nijverdal, 05486-10427, ,
b.g.g. 05496-74608. '230 CE :
Coupé, 10-'BB, zwart metall, :
schuif/kanteldak, 104.000 km, ,
’ 68.000. Telef. 02943-3292

Allernieuwste model Mercedes■190 Diesel, '90, diepzwart, don- ,
ker get. glas, grijs/zwart dessin j
int, hoofdst, stuurbekr, door- -lock etc, ’39.950. „FRED\HEHL Autobedrijven", 3-121
mnd. gar, fin./inr. mog. 023-
-292400. !
190 20, LPG, maart '90, nw. |
type, van PART, 5-bak, c.v. via"afst.alarm, stuurbekr, dubb.:
spieg, get. glas. 2 hoofdst, .
armst, 63.000km, onderh.pap,

’ 43.500. Telef. 04990-71710. 'Merc. 200 D, diam. wit, 10e:
mnd. '88, get. gl, centr. vergr,
alarm, 2e spiegel, stereo, arm- .
steun, km: 132000, onderh.- -boekjes aanw, 1e eig, pr.

’ 34.750 Inruil mog. Subaru-
dealer DUBOIS met autopas. <Telef. 03410-25801. .
<

Van part. 190 E 25 16V, bj.
sept. '89, 52000 km, almadine-
rood met, AUT, leer, sch./
kanteld, el. ramen, stoelverw,
vr.pr. ’72500. Inr. evt. be-
spreekb. Telef. 03240-46350.
AUTOMAAT 250 D, jan. '89,
zeer compleet, o.a. airco, c.v,
w.w, l.m. velgen, alarm, orig.
44.000 km, 1e eig, vr.pr.

’ 62500. Telef. 04183-3219.
MB 190 D, bj. 1986, 150.000
km, BEIGE, ’24.950. Toyota
Nijmegen, 080-565254.
MERC. 420 SEC, 1987, perlgrün
met, camel leder, airco, elektr.
stoelen, sch.dak, 135.000 km,
onderh.boekjes t.i. Telef. 055-
-667856.
Spierwitte 190, AMG-uitv.
5-'B7, veel extra's, LPG,

’ 25.950. Inr./fin./gar. RODEN-
BURG BV, Voorschoten, 071-
-323450.
300 E, AUTOMAAT, bj. '87,
zwart met, schuif/kanteldak,
airco, elektr. ramen, ABS. Te-
lef. 04104-74770.

Mercedes Benz
Dealer ,

centraal Zaanstad
biedt aan:

560 SEC Aut.
bj. '87, alle opties, blauw/zwart

grijs leer int, 46.000km
300 CE 24Aut.

bj. 3-'9O, blauw/zwart
grijs leer int, zeer compleet

42000 km
300 CE Aut.

bj. 1-'B9, almandinrood,crème
leer int, 81.000km

300 E 24 Aut.
bj. 2-'9O, blauw/zwart

zwart velours int.
alle opties, 82000km
300 E Aut.

bj. 8-'BB, groen metall,
82000km

260E4Matic
bj. B'B7, rookzilver, 118.000 km

300TEAut.
bj. 6-'BB, petrol, 97.000km

Chrysler Le baron
Convertible 2.5

Turbo
bj. 7-'B9, alle opties

zwart, bruin leer int, 31.000km

WESTZIJDE 320, ZAANDAM
075-313031

Bijzonder mooie en complete
Mercedes 300 Diesel AUTO-
MAAT, 0.a.: lichtblauw metall,
muisgrijs stoffen inter, arm-
steunen, el. schuif/kanteldak,
get. glas, central lock, dubb.
spiegels, trekh, l.m. velgen, br.
banden, alarminstall, ABS
remsysteem, stereo-install. etc.
Nw.pr. ’122300, nü '88,
’42.950, 2 jaar garantie, mr./
fin. mog. Autobedrijf Ehren-
sperger, 02240-13712
Let op!! Let op!! Cruquius
ruimt op. Mercedes 190 E Au-
tomaat, m. 1984, alle opties o.a.
metallic, zonwerend glas,
stuurbekrachtiging, 4x hoofd-
steunen, schuif/kanteldak, c.v,
siervelgen enz, enz, ’ 19.950.
2 jaar gar./inruil mog. CRU-
QUIUS Automobielen, 023-
-292520.
Mercedes 190 DIESEL bj. '88,
APK, 4 hoofdst, get. gl, cen-
trale vergrendeling ’ 28.500.
Telef. 02979-86114.
Mercedes 300 SE, '87, schuifd,
autom. enz. KUN BV, 078-
-148557/186835.
300 E Automaat, bj. 10-'B6,
rookzilver, met zw. leder int. el.
ramen, airco, sportw, enz.
enz, als nw. ’34.950. Inr./
fin./gar. RODENBURG BV,
Voorschoten, 071-323450.
MB 300 D Autom, m. '83, an-
tracietgrijs metallic, veel ex-
tra's, als nieuw, ’ 8950. Inr./fi-
nanc/gar. RODENBURG BV,
Voorschoten, 071-323450.
Van PART, 1e eig, Mercedes
200TD, rood, aug. '89, 120.000
km, zeer goed bereden auto,
vr.pr. ’ 54.000. 070-3546366.

300TE
Station, orig. '87, grijs metall,
autom, airco, ABS, rnagn.
velgen, 3e bank, orig. 84.000
km, ’ 54.000.02943-3292
Exclusieve Mercedes 300 D
Diesel W124, m. '86, zilvergrijs
metallic, groen glas, velours
bekl, 5 versn, deurvergr,
stuurbekr, tempomaat, ABS
remsyst, elektr. schuif/kantel-
dak, spec. magn. sportvelg,
diefstal-alarminst, radio/cass.
etc, ’31.950 (onderh.pap.
aanw. + orig.M Nationale Au-
topas). Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
Terug van financinstell.:
MERC. 300 Diesel Autom, m.
'91, saffier metall, getint gl,
schuifd, sportwielen, elektr.
ramen etc, etc, ’69.950.ANWB/2 jr. gar./inr./fin. mog.
02510-21298.
MERCEDES 200 T, metall, s-
bak, w.w. glas, supermooi, '87,
’36 950. Keuring, mr, fin. en
gar. mog. Autobedrijf Velax,
Amsteldijk 52 Amsterdam,
020-6799569.
T.k. Mercedes 280 COUPE, zil-
ver, gas, '78, schadevrij, ’ 6950.
Telef. 02502-47592
MB 190 DIESEL, '84, kent. eind
'86, stuurbekr, get. gl,
schuifd, in st. van nw, met
dure sportwielen, ’ 22500;
zonder ’20.000. Gar. en inruil
mog. Telef. 02523-72129.
Mercedes 200 E, impala metal-
lic, w.w.glas, central lock, m.
'91, ’54.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
Mercedes 280 S, bj. '81, kent.
'85, VERLAAGD, 15" l.m. velg,
APK 10-92 i.z.g.st, vr.pr.

’ 12500. Telef. 02975-69797.
190 DIESEL 7-'B6. wit, APK,

’ 20.950. Telef. 03210-16843 of
16764.

190 D,'BB
div. ace, o.a. schuifd,
ANWB-rapp. Vr.pr. ’34.500.070-3603503 b.g.g. 3946399.
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Mitsubishi
(rUfcRO'S nieuw en gebruikt,
"" i * voorraad leverbaar. Mitsu-

" 1 «"'-dealer Speelman,
"i g^e_j_ telef. 02510-46214.
lFfüb'shi LANCER Station'."*?', grijs kent, bj. 12-'B7,
fc?sL 5-bak, kl. wit, ’6950.JF~3_JOof 033-755124

É"
GU 5-drs, 44.000 km,■ Colt GL '88 en '89. Lan-

'L. '88 en '89. Galant H.B,
1 LPG, 42000 km. Galant

L 89. stuurbekr, c.v,
floß_Yrkm- Mitsubishi-dealerT^nITSMA, Wagenweg 10,
j^£[gnd,telef. 02990-23741.Wagon GL Diesel, 12-

-f'ationcar, nieuwstaat,
VAN ENGELEN Au-

-32-45699.
T 1.8 GL Turbo D, 12-
-i6OO. Galant 1.8 GL», 3'BB, ’ 10.200. Ga-

rl? GLX Turbo D, 10-87,

»^°°- Galant 1.8 GL, 10-'BB,
3-500- Lancer Wagon3i* LD' 12-'B7-nieuwe mot°r<"lam Ailo-5»- Inr./fin. Fin.--0^^.3^64444/61842JC^NT 16' m '86, LPG, iets

.#£}" veel nwe. onderd. ’ 4250.

&--q,T 1200 GL, 7-'Bl, APK. _vu.,.dealer-onderh, ’1650.of 06-52825183.
Pft SPACEWAGON '87, 1.8fli^L^LX, kl. wit. grijs kent,

-'' »h i 2°nnedak, dealer-on-
&.'. g~U7L_j5O. 03480-21170.

jhi/i Turbo, mot. gerev,
3 _*v>n^.mod- '84, APK 7-92S^O-Tejef. 03429-3019.
l.fl h??'St Mits GALANT 1.6
-*f_*&' -P' nieuwe APK, vr.pr.
3^-JjJgfoon 035-239241.Ip^bishi COLT GLS, 10-'BO.tffilrJ0"'92- 5-deurs, ’l6OO.tj^g_is627B.

-_.hr,9.. van financinstell.: Mit-tó^h' COLT Turbo, m. '87,Lfp'",er' 9et. glas, 5-bak,
f#Nw£oVel9enetc'/ 129M-

-9ar/inr/fin mog'

in^ÈPTI^OO GL, 1986, 4-drs,
4925?T8!'" APK 10-92 vrpr'l_j>Silelef. 02520-15226.jtff^Eß, LPG, blauw metall,
',i:2?i^ km-st 70.000, pr.

* jÈr^ilg!ef■ 03418-51351.
'*_ BrjnÜ£',shi LANCER Wagon

L ._Diesel' 1987 ’ 10.500.
*>r ,b,S_. Galant 1600 GL,
't iisfe^ii 7500. 040-526666.
Hooit Colt 1500 Gl-X, bj. '88,
Ifeins, striping, 70.000;.{xt^J°°i 01807-21841.

!£ Station GLX Turbo-fef.it APK '92- auto 100%,
<3K^g?_L7 2750" 05216-1523.
% AWm 'Ecl'PSe GSX DOHC

__n ' 9r'is metallic, crème
Xer 'nterieur, airco, ABS, ste-

j£q_ sportvelgen, computer,
/toe; Jll'-, cruise control etc,J^-VAN VLIET Personenau-"jßpH^Ol803-13877..^"bishi SPACEWAGON,
■JL ■ 20 GLX, mooie auto,X) .73'°°a ’19.750. Auto-raf, v.d. Pouw Kraan,

_\.wl °iesel, m. '86, spierwit,
eUW'/6250Telef'

Sinrt COLT 1200 GL.fo° '85, APK '92 blauw,
JferW'' nwe. banden en uitl,
_*f&7ass- vr.pr. ’6750. Inl.
jjf^3446s,nalB.oouur.iuh?! Van financ instell.: Mit-jgD'shi GALANT 2.0 GLS I, m.

SJ6S 'i|'arnantzwart, Pullman, al-
T2OcS,tr' Set- glas etc, etc,
ir/fi ' ANWB/2 jr. gar./
'yfi~ffi-i_og. 02510-21298.
Jec..DIA Turbo. '84, rood, per-
lelèf nJ,aat' f 8250. Inr. mog.*^s_j&-61778_
\\lv* GU, m.'B6, 1e eig,
iiet , m' serv.boek, 5-bak,
&Por!ai'-r sierve| 9- / 695°-jCy^LARTrad,020-6153933.
»ï B riomst- Mitsubishi COLTi'9l ,^,rood, 3500 km, april
«Kr TV km' "W-Pr. ’27.545,

02522-16932
fa ''GL Turbo Diesel, bj. '86,
T^Ds!? ■ sunroof, achter-fjNdMr/.9450. BOVAG-Auto-p-^-JGLESjAS. 02510-41664.

% ,**l 4x 4. bj. 1990, 36.000
_.''en r_Ümet- veel extra's o.a.£j£^s944:lé7S
Mib|Shfe7nette en goede Mit-*Lx nl Galant Turbo Diesel
f-auw aüg ,83' papyruswit,
i^ettoi Velours inter, 5-bak,
_2ENtr. «aat, ’2950. CARDb23.^E HAARLEM B.V.
isniiV 50 Zondag telef. info

WoJ~t T|JRBO Diesel, t. '86,
i!9. f£_.tallic- 115.000 km, 1ejtèfcjrjgj^nl.02990-39205.
&», b TD' m '86. Intercoo-
!_■*__. v?rsn- APK mei '92--tea

4st./6250. Inr. Jetta '87/
020-6186378.

390" 1800 TD' 9"'BB'
5L18.95n ~m' gr'Js met,
f&OOoi 1.5 Gü, 5-'B9,
IJM4 9iïn' s"bak, zilver met,
ratchk;' , Galant 1800 GL
J°_d "*<-K 1-'9O, 126.000 km,
ITncer _.',' s,uurbekr, ’ 19.950.J*-'BB ,a9°n 18 GL Diesel,
*12iv. 72-000 km, wit.

telef.

P^gjjÏB TD, bj. 10-86,
JÜOQ f^Z- antr. metall, mr.y^rT^JDl- 05226-1908.
fi^Dé ?.ia 1600 SGL 4-drs."1 '9?' ö"bak. l.m. velgen, APK
j_ 6750 i nieuwstaat, m. '84,
Sfbedr . m°9 BOVAG-Au-&?sl3 i-, WIM OVEREEM,fep7^§lookza 12-16u.
VC^TgaÜNT 1800 GL
tW ,? lesel. m. '87. 1e eig,Kr ,allic' blauw veloursNkïP 40000 k "- onderh.-
-!^f/j75002507-19763.
V -^"sbiGALANT 1600 GLX,
Ajxe ;' 1e eig, brons metallic,
Nntoonh" 9et' 9l" f*ooo kmSst /-f^l' werkelijk geh. inEfipUlZgSO. 02507-19763.

200 EL' nov- '85, wit.
lek[t eT n̂ieuwe auto, recentr-Uj4so. Telef. 03407-3633

GLX
*taat i nieuw-
v '’ 21.400.
gPacewagon GLX

mT.^'W-vv, ’ 15.400.' 'MPALA ZOETERMEERtelef. 079-163661

T.k. Mitsubishi COLT 1.5 GLX,

bj. '87, 21.500km, ’ 12000. Te-
lef. 020-6931911.
Mitsubishi SPACEWAGON,
1988, 7-pers, rood, vr.pr.

’ 18.950. Telef. 01804-12433.
GALANT 1.6. t. '88, LPG, s-
bak, zonned, z.w. gl, APK, als
nw, ’ 9750. 02159-12018.
GALANT 18GLS HB, juli 1989,
1e eig, schadevrij, 79.000 km,
LPG, kompl. auto, patrol me-
tall, ’ 19.000. 04132-72282.
Mits. GALANT 1600 EL, '88, 1e
eig, LPG, 79.000 km, 5-bak,
i.z.g.st, ’ 10.750. 01749-13535.
COLT 1.3 GL, 500 km, demo-
wagen, blanco kent, zeer aan-
trekkelijk geprijsd. Mitsubishi-
dealer Speelman, Heemskerk,
telef. 02510-46214.
GALANT, bj. 12-'B4, m. '85, in
zeer goede staat, ’ 6450. Telef.
070-3869113.
COLT Eterna, '84, grijs met,
open dak, APK, in goede staat,

’ 5000. Telef. 03200-52931.
Mits. COLT GTi 16 V, '90,
38.000 km, rood, open dak,
alarm, ’ 28.950. Goldcar Mitsu-
bishi, A'veen, 020-6433733.
COLT 1.2 GL Automaat, 3-
deurs, 1983, zuinig en beslist
goed, ’ 3750. Inl. 023-358016.
Mitsubishi STARION EX Turbo
Inj. Sport, nov. '84, goud met,
APK aug. '92 ’12.000. Telef.
058-673296/157419.
Van 1e eigenaar zeer mooie
Mitsubishi Galant 11.8 GL m.
'90, kl. donkerrood metallic, 5
versn, getint glas, 4-deurs
uitv, luxe stoffen interieur,
LPG Vialle, deze auto verkeert
geheel in optimale staat. Prijs

’ 16.950. Inruil/financ/garan-
tie. AUTO VLIETSTROOM,
070-3877768.
Mitsubishi GALANT 1800 GL,
5-drs. HB, rood met, LPG, m.
'90, ’19.950, leaseprijs ’556
p.m. CAR TRADE HOLLAND
BV, 020-6010680, Badhoeve-
dorp.
Mitsubishi COLT Royal 1200
EL, kleur wit, access. gespoten,
bj. '87, 84.000 km, i.z.g.st,
APK-gekeurd tot 11-92 Vr.pr.

’ 9900. Telef. 030-936482
Reeds 25 jaar een begrip. Mit-
subishi Galant Hatchback GL
3-'B9, 1e eig, 5-drs, LPG, kl.
wit, in onberispelijke staat.
Inr./gar,/ANWB-keur. mog.
BILDT Autobedrijf Bunnik,
Prov.weg 114, Bunnik-Utrecht,
telef. 03405-61882 zondag
12-16 uur. Aankoop zonder ga-
rantie ’ 750korting. :
SIGMA 3.0 V6'91 Zeer com-
pleet uitgevoerd, 20.000 km,
groen metallic. Mitsubishi-dea- !
ler Speelman, Heemskerk,
telef. 02510-46214. 'Te koop Mitsubishi COLT 1.8\
Diesel, bj. 1986, zeer mooi, .
APK 92 Telef. 03419-1958.
Nette Mitsubishi Galant GL, m.,
'86, 98.000 km, staalblauw me- .
tallic, grijs stof inter, 4
hoofdst, getint glas, 5-bak,
LPG-install, smettel. staat,
geen roest of schade, ’ 7950.
CAR CENTRE Haarlem BV,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
Galant 1.8 GL, 6-'B9, Sedan, ■5-bak, LPG, nieuwst., ’16.950.
VAN ENGELEN Auto's, ;
04902-45699. J
Let opl! Let op!! Cruquius
ruimt op!! Mitsubishi Galant 1.8 'GL, met Necam LPG-inst, m.:
1988, zéér compl. o.a. metallic, :
zonwerend glas, 4x hoofdsteu- !
nen, siervelgen enz, enz, .
’11.950. 2 jaar gar./inruil mog. I
CRUQUIUS Automobielen,|
023-292520. i
Mits. GALANT 1.6 GL, '87, bijz. .
mooi, perf. ond.h. LPG, techn. I
100%, ’ 8950. 070-3803665. ;
Galant 1.8 Turbo Diesel GLX, ]
6-'B6, met. lak, 5-bak etc,

’ 8950. VAN ENGELEN Auto's, <04902-45699. . 'Mitsubishi COLT Turbo, bj. '83,'■APK tot 7-92 vr.pr. ’4700. I
033-757532 b.g.g. 033-726495. ;
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken<naar uwoccasion. 'Mits. GALANT Turbo Diesel !
GL, 5-'B7, nieuwstaat, ’8750. :
Telefoon 040-120864. I

Primeur!
SpaceWagon &

Spaceßunner j
Te zien, te rijden, en., te koop ,
Mitsubishi-dealerv.d. Weyden

Woerden, 03480-22820 ;
Mits. STARION Turbo Inter- j
cooler, 15.000 km, rood, bj. ■5-'9O. Mitsubishi-dealer Frans :
Borgmeyer, 05202-17595.
Mitsubishi LANCER, '84, 4- ,
drs, ’ 3950. Inl. 02522-11849.
Mitsubishi Starion EX Turbo,!m. '85, blauw metall, leder int,
elee ramen, 5-bak, sportv. etc, <’ 10.950. Inr./fin./gar. mog. .
„CARPOINT", 02510-12651 'CORDIA 1600 SR Coupé, EC-
pook, '86, LPG, div. access.
Vr.pr. ’8750. 08876-1825. |
Mitsubishi GALANT 23 TD,
groen metall., 1981, /2250.
03438-12880.
Door de bank teruggenomen:
Mitsubishi Galant 1.8 GL TUR-
BO Diesel '89, 4-drs, 5-bak,
get. glas, stuurbekr, el. ramen,
sch.dak, grijs metall, als nw,
’13.750. Met boekjes. 2 jaar!
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.

Starion
26EX TURBO

rood, 49.000 km, 1989, ’ 45.950
MIDDELBEEKLIMMEN

Rijksweg, Limmen, 02205-1445
Mitsubishi GALANT 1.6, LPG,
1987. Prijs ’7500. Telef.
08872-1508.
Mitsubishi Galant 2000 GLSi
4-drs. Sedan v.v. LPG-install,
nw. mod. '91, 1e eig. (boekjes
t.i), kleur zwart, get. glas, 4
hoofdst, velours inter, 5-bak,
stuurbekr, 4 el. ramen, door-
lock, l.m. velgen, bermlampen
etc, nieuwstaat!! Cat.prijs ±
’45.000 nu ’22950. Gar./
inr./ANWB-keuring mog.
KARST Autobedrijven Haar-
lem/Beverwijk. Telef. 02510-
-10478/12264.
Mitsubishi GALANT 1800GLS.bj. '89, veel extra's, met LPG,

’ 14.750.01724-9320.

Weg. omst. Mits. TREDIA 1400
GL, LPG, bj. 11-'B4, geen roest,
vr.pr. ’ 2900. Inl. 035-231663.
Terug van financ. instell.: Mit-
subishi LANCER 1.6 KL, m. '90,
airoc, 5-bak, stuurbekr, stereo,
ferrarirood, als nw, ’ 20.950.
Met boekjes. ANWB/2 jr.
gar./inr./fin. mog. 02510-
-21298.
GALANT GLX TD, bj. 5-'B6,
km.st. 132000, APK 6-92
versn. + kopp. '90, st.bekr,
sunr, ’ 8000. 020-6403208.
GALANT 2300 TD GLX, z.g.st,
stuurbekr, nwe. banden, bj.
1983, ’ 2400. Inl. 080-561000.
SPACEWAGON GLX i, wit,
20.000 km, 1991. Dealer Avi-
fauna, telef. 01720-20990.
GALANT Turbo Diesel, 1984,
met APK, goede motor. Vr.pr.

’ 2450. 020-6592915.

COLT GL, 10-'BO, i.z.g.st, APK
10-92 nwe. banden + uitl.
vr.pr. ’ 1750. Inl. 020-6947021.
Mitsub. GALANT Turbo Diesel.
'83, groen metall, APK 10-92
perf.st, ’ 3250. 02159-17991.
GALANT 2000 GLSi, 1991,
17.000 km, groen met, zeer
voll. uitgerust, w.o. schuif/kan-
teld, trekh, enz. enz. Mitsubis-
hi-dealer Speelman, Heems-
kerk, telef. 02510-46214.
Mitsubishi GALANT 1.6 GL, bj.
'86, APK, LPG, bordeauxrood,
i.z.g.st, ’ 7750. 033-806040.
Mitsubishi COLT 1400 Turbo,
m. 1984, zwart, zeer apart en
snel, ’ 4750. Telef. 023-390390.
Mitsubishi Galant GL Turbo
Diesel, aubergine metall, 5
versn, dubb. sp. etc, ’ 9950.
Inr./gar./fin. mog. CARPOINT,
02510-12651.

De Jong Zuid-Oost BV
MITSUBISHI-DEALER

VOOR AMSTERDAM EN OMSTREKEN

NOVEMBER COLT MAAND:
de Colt EXE met stuurbekr, centr.

deurvergr, elektr. raambed. enz. enz.
voor een geringe meerprijs!!

V.D. MADEWEG 19 (SHOWROOM T.O.MAKRO)

telefoon 020-6651076
Nissan

MICRA LX, bj. eind '89, 14.00C
km, ANWB-gek, nw.st,

’ 12950.Telef. 02290-12152
Nissan Silvia 1.8 Turbo Auto-
maat, m. '87, alpinawit, get.
glas, zwart/rood velours sport-
int, stuurbekr, magn.
sportvlg, doorlock etc.
’12.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar,
fin./inr. mog. 023-292400.
Nissan Bluebird 20 SLX, s-
speed, '87, 1e eig, wit, gr. get.
glas, LPG, APK 9-92 verk. in
abs. nw.staat, ’ 8950. Gar./inr.
mog. SOENDA Automobielen,
023-263842
Bluebird 20LX, B'BB, met. lak,
LPG, w.w, ’14.500. VAN
ENGELEN Auto's, 04902-
-45699.
BLUEBIRD 20 SLX HB, LPG,
st.bekr, bj. 1989, bruin met.,

’ 16.500. Telef. 04906-2683.
Bluebird 20 SGL, bj. '86, LPG,
d.blauw met, st.bekr, el. ram,
cv. Pullman, ’7750. EXPO-
CAR Trad, 020-6153933.
Nissan VANETTE 20 Diesel,
dubbel cabine, 20-1 -'88, nieuw
model, ’ 13.450 excl. Telef.
03242-3596/1738.
Nissan Sunny Florida Diesel
Stationcar, m. '90, spierwit, 5
versn, dubb. spiegels etc,
’15.950. Inr./fin./gar. mog.
„CARPOINT ", 02510-12651.
Sunny 1.7 D FLorida, 5-drs,
H.B, als nw, 2-'B9, ’14.500.Sunny Wagon, LPG-o.b, 10-
-'B6, ’ 5900. Sunny 1.7 D, 3-'B4,

’ 3250. MEKENKAMP
AUTO'S, 03405-71384/71119.
STANZA, 3-drs, zilver met,
4-'B4, leuke auto, ’4950. Telef.
05286-1998.
Nissan PRIMERA 1.6 LX, s-
drs, bord.rood, 11 mnd. oud,
als nieuw, nw.pr. ± ’ 35.000.
Vr.pr. ’ 28.500. 015-611133.
DATSUN Laurel 2.8 Diesel 11-
-'B2 el. ramen, trekh., i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 2950. 01713-14885.

300 ZX
TWINTURBO

zilver met, 4-'9l, 9000km
Nissan-dealer

JURGEN AUTOCENTRUM
Langheckweg 32-40, Kerkrade

telef. 045-452570
Nissan SUNNY 1.6 I, Coupé,
automaat, 37 000 km, okt. '89,
prijs n.o.t.k.Telef. 078-177742
Nissan KING CAB 24 Benz,
4-wheeldr, 6-'BB, 40.000 km,

’ 18.750.03464-1202 n.o.z.
Sunny Diesel HB, 3-'B9, 5-drs,
5-bak, wit, sp.int, nw.st,
’14.950. VAN ENGELEN Au-
to's, 04902-45699.
Nissan Patrol Diesel, metallic,
sportv, alle extra's, dcc '87

’ 29.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
Dats. STANZA 1800GL HB, bj
'83, i.pr.st, APK, vr.pr. ’3450
035-64058,02159-39182.
Van 1e eigen, KINGCAB
2-WD Diesel, bj. '88, 77.000
km, d.grijs metall, veel extra's,
vr.pr. ’ 21.500. Inl. 01721-7934.
Nissan TERRANO 24i, v. 1e
eig, bj. '90, geel kent, met zeer
veel access, nw.pr. ’76.000,
nu ’52.500. Telef. 035-
-213190/235194.
SUNNY Shadowzwart, 1.3 SP,
bj. m. '89, 5-drs, LPG, trekh. 1e
eig goed onderh. ’ 13.950. Inl.
02518-52757.
Nissan Sunny 1600 SLX '88, in
nw staat, ’14.950. Gar./inr. en
fin. mog. TRISTAR Auto's,
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
Nissan 300 ZX TURBU, 1986,
rechtsv. schade, vr.pr. ’ 21.000.
Telef. 08330-20257/22561.
Nissan Bluebird 4-drs. Sedan
Diesel, nw. model '85, rookzil-
ver metall, 5-bak etc, ’5950.
Inr./fin./gar. mog.
„CARPOINT ".02510-12651.
Nissan SUNNY 1300, m. 8-,
auto verk. in 'nieuwstaat,
’3950. 023-365396.
Weg. omst. 300 ZX TARGA
Turbo, t. '86, kl. champagne,
velours, elektr. ramen, spiegels
enz. Vr.pr. ’ 21.000.035-48842^
Nissan Bluebird 2000 Diesel
SLX-uitv, m. '89, saffierblauw
metall, get. glas, velours Pullm.
bekl, elektr. ramen, 5 versn,
doorlock etc. ’14.950. „FRED
HEHL Autobedrijven", 3-12
mnd. gar, fin./inr. mog. Telef.
023-292400.
Nissan Laurel 28 SGL Diesel,
zilver metall, 5-'B7, heel mooi!
Sunny Coupé 1.6 SLX, 22000
km, 9-'B7, zeer sportief. Nis-
san-dealer HERMAN SCHIL-
DER, 02993-71626/72370.
Nissan MICRA 1.2 LX, 1989,
5-deurs, wit, 42000 km,

’ 14.500. Telef. 01742-7701.
SUNNY SLX Coupé, bj. 1988.
rood met, sportv, spoii, nwe.
auto, mr. mog. 030-960750.
Nissan SUNNY 1700 D Hb, bj.
6-'B4, wit, vr.pr. ’4350. Inr.
mog,APK 7-92 02154-17156.
Weg. fam.omst. t.k. Nissan
SUNNY Florida SLX Station-
car, bj. '90, l.groen met, km.st.
35.000. Nw.pr. ’27.500, vr.pr.

’ 19.500. Telef. 03436-1725.
Door de bank teruggenomen:
Nissan LAUREL 24i SLX '88,
4-drs, 5-bak, stuurbekr, el. ra-
men, get. glas, duurste uitv,
blauw metall, als nw, ’ 12750.
Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.

Nissan Bluebird LX 1600 Se-
dan, m. '91, stuurbekr, 30.000 ]
km, metall, met onderh.boek- ,
jes, in splinternw.staat,'’ 16.950. Gar./inr. en fin. mog.
TRISTAR Auto's, Oud Loos- jdrechtsedijk 56, Loosdrecht, -02158-27600. ■
Silvia 20-16V, nieuw model,.
alle mogelijke access, als -nieuw, ’13.950. Inruil/fi- 'nanc/gar. RODENBURG BV, 'Voorschoten, 071 -323450.
Nissan Sunny 1.6 SLX Coupé,(
m. '89, blauw metall, stuur- -bekr., alles elektr, zr. wng. km, )
’16.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475. .
CHERRY D, bj. '85, i.z.g.st, ra-
dio/cassette, nieuwst. Vr.pr.

’ 4950. Telef. 02550-35809.
Nissan CHERRY Trend, '86,
APK '92 ’6950. Telef. 070- '3258554. .
Nissan CHERRY 1200 Luxe, '4-'BO, rood met, 3-drs, i.g.st, '’ 1450. Telef. 033-806612 _ ;
Nissan BLUEBIRD 20 LX HB, -stuurbekrachtiging, LPG, 1989,'’ 14.500. 040-526666. '■Nissan SUNNY 1.3 DX, 2-drs, j
11-84, APK 8-92 i.nw.st, be-
slist goed, ’ 4750. 023-355668. -MICRA 1.2 LX Aut, '90, 9000
km, geh. als nieuw, ANWB-
gek, ’ 15.950. 02290-12152
Micra 1.2 SDX, wit, div. opt, ■abs.nw, m. '89, ’ 9950.',
03406-65727,zond. 11-16u. ;
Nissan Sunny, 1.3 LX, 3-drs,
grijs met, nw.staat, LPG, m. j
'88, ’10.950, leaseprijs ’3lO .p.m. Nissan Sunny 1.7 Diesel, ,
Florida (Stationcar), blauw,
met, l.m. velgen, m. '89, j
’14.950, leaseprijs ’389 p.m. |
CAR TRADE HOLLAND BV, ,
020-6010680, Badhoevedorp. ,
Van 1e eigenaar zeer mooie j
Nissan Laurel 24 E SLX Autom. (
Overdrive, m. '89, kl. antraciet-
grijs metallic, stuurbekrachti- i
ging, elek. ramen, deurvergren-',
deling, boordcomputer, radio- !
cassette, luxe Pullman inte- ■rieur. Auto verkeert in nieuw-
staat. Prijs ’17.950. Inruil/fi-
nanc/garantie. AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768.
In staat van nieuw verkerende
Nissan LAUREL 3.0iAut, t. '88
met computer, alles elektr, v.v.
ABS enz. T.e.a.b. 075-282068.
Nissan LAUREL 2.8 Diesel,
1987 Prijs ’9500. Telef.
08872-1508.
Nissan BLUEBIRD LX Diesel, '10-12-87, zeer mooi, APK,

’ 8500. Telef. 02975-66825.
DE GROOTSTE '.

OCCASIONKEUZE IN
RUIM 2000 M2SHOWROOM

Wilhelm j
JARMUIDEN33

A'DAM-SLOTERDIJK 111 !
020-6139988 EN/OF

Auto Blok i
SCHEPENBERGWEG43 J

A'DAM-ZUIDOOSTBIJAMC I
020-6910201

8x Micra ■
12x Sunny
3x Bluebird i
IxPrimera !
IxIOONX ;
1x Maxima
2x2OOSX 'Ix3OOZX

INRUIL EN FINANCIERING
TOT 100% MOGELIJK

Nissan BLUEBIRD 1.6 LX, .stuurbekr. enz, m. '89, 1e eig,',
f 12.950. Inr./gar. mog. Telef. i
075-215162/179847
I
Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Nissan Bluebird 20 LX
Diesel Station, m. '90, kl. zilvermetallic, getint glas, stuurbe- ;
krachtiging, roof-rack, schuif-
dak, 5 versn, luxe stof inte- 'rieur. Auto verkeert in nieuw- i
staat, prijs ’ 18.950. Inruil/fi-nanc/garantie. AUTO VLIET- ',
STROOM, 070-3877768. j
Nissan PATROL 3.3 Diesel, lgeel kent, 9-'BB, 1e eig, on- ■derh.boekjes aanw, in perf.
conditie, two-tonecolour, l.m. I
velgen, vrijl.naaf, ’ 37.500 mcl. ;
BTW. Auto-Nu-Service B.V ,
Suzuki, 03210-15960. ,
SUNNY 1.4 HB, 5-drs., 10-'9O, i
1e eig, grijs met, 12.600 km, i
aanr.vrij, onderh.boekjes, vr.pr. i

’ 18.900, mcl. aank keur. en IBOVAG-garantie Automake-
laardij Habraken, 03462-64900. i
SUNNY HB 1.6i, bj. 6-'9O, \
15.000 km, nog 2 jr. gar, vr.pr. :
f 18.000 03472-1613na 18u. i
Nissan BLUEBIRD Station 1.8,'bj '81, LPG, APK juli '92 ’9OO. I
Telef. 020-6769989. i
Nissan PATROL, verlengd, grijs ,
kenteken, '85, 3.3 Turbo Diesel,
mcl. alle access, in perfecte st.

’ 21.000. Telef. 040-857302
KINGCAB Diesel, bj. '90,
69.000 km, prima -s staat,

’ 18.000 mcl. 080-585811.' j
Laurel 28 SLX Diesel, 1988,
wit, ’19.750. Nissan-dealer ;
AUTOPIA, telef. 04180-13453. ;
SILVIA 1.8 Turbo, m. '86, bl. |
metall, 90.000 km, st.bekr,
nwe. APK + banden + uitl, |
i.z.g.st, ’ 11.650. 035-233068. i

Nissan Sunny 1.6 SLX Coupé,
'89, zilver metall, nieuwst,
’15.900. Autobedrijf SCHIP-
HOL mr, financ, gar. mog.
020-6041885.
Primera 2.0 E GT

rood, alarm, 1e eigenaar
4-'9l, 7000km

Nissandealer
JURGEN AUTOCENTRUM

Langheckweg 32-40, Kerkrade
telef. 045-452570

SUNNY Florida, 10-88,

’ 11.800. Bluebird 1.6 LX, 5-'B9,
LPG, ’ 11,500. Bluebird 1.6 LX,
5-'B7, LPG, ’B5OO. Bluebird
Station 20 GLD, 8-'B6, stuur-
bekr. enz, ’6500. Inr./fin.
Fin.kant. 035-64444/61842
T.k. Nissan BLUEBIRD 20 D,
bj. '87, in nieuwst, prijs ’ 9750.
020-6797994, na 13.00 uur.
Nissan 300 ZX TURBO Targa
bj. 1985, 136.000 km, grijs met.
Telef. 070-3292763/3292488.
HH. hand, tegen mr.prijzen:
Sunny 1.4 LX, wit, LPG, 1-'9O,
’14.250. Sunny 1.6 SGX,
blauw met., elektr. ramen,
stuurbekr, 5-'B7, ’ 10.750.
Sunny 1.3 L, grijs met, 9-'BB,
’10.750. Bluebird 20 LX, wit,
stuurbekr, 8-'BB, ’ 12750
BEREBEIT, Amsteldijk 25
Adam, 020-6627777.
Nissan 300 ZX T-bar TURBO,
bj. 1985, airco, alle extra's!
lichte rechterzijschade,

’ 15.950 mcl. 04125-4259.
Nissan Bluebird 20 Diesel
Station, m. '86, goud metall,
met stuurbekr, 5-bak, i.pr.st
’7650. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp. 020-6533475.
300ZX, T-BAR, '87, wit, 45.000
km, i.nw.st, ’31.000. Telef.
070-3944014/3251614.
EYE CATCHER Nissan 100NX,
compl. uitgeb, parelmoergeel,
15 inch velgen etc, 6 mnd. oud.
Nissan-dealer Jan van Beurden
B.V, 03450-12134.
Nissan BLUEBIRD 20 SLX, m.
'91, alles elektr, 1e eig

’ 18.950.Telef. 03200-26169

300 ZX
Turbo T-bar, m. '87, rood, dea-
ler onderh, in topcond

’ 27.500. Telef. 023-256561.
Nissan BLUEBIRD 20 SLX,
mrt. '86, alle opties, perf. on-
derh, bonnen aanw, 1e eig.
Vr.pr. ’ 9800. 08819-74362
Nissan Sunny Diesel, m. '86,
groen met, 5 versn., etc.

’ 5900. Inl. Autobedrijf SCHIP-
HOL, inr./fin./gar. mog. 020-
-6041885.

Primera 2. OSLX
1090, weg. zakenauto. 11.000

km, in nw.st. 040-458400
2x Nissan CHERRY 1700 Die-
sel, 11-'B4 en 7-'B4, lx groen
en 1x blauw, vr.pr. ’4500 en
’4750. Inl. 04188-1398.
Nissan PRIMERA Stationwa-
gon 2 Itr. SLX, bj. 5-'9l, div.
opties, 7200 km. ’ 38.950. Nis-
san Micra, bj. '90, wijnrood me-
tall, 31.000 km. Nefkens
Utrecht BV, Atoomweg 68.
030-414243. A.s. zond. 3 nov.
open huis van 10tot 16uur.
Nissan BLUEBIRD 2.0 SLX
Aut. 5-drs, blauw met, '89.

’ 16.500. Telef. 05499-65009.
Z.g.a.n. NISSAN Patrol Turbo
R, 5-drs, verhoogd dak, mrt.
'91,13.000km. 02524-5103.
Nissan LAUREL, bj. 1987, grijs,
i.z.g.st, vr.pr. ’17.500. Telef.
05987-14603.

Prairie 2.OSLX
grijs metallic, nieuw model

LPG, bj. 1989, ’ 29.950
MIDDELBEEK LIMMEN

Rijksweg, Limmen, 02205-1445
Koopje SUNNY, Sail uitv, 1.7
Diesel SLX, bj. 4-'9O, i.st.v.nw,

’ 16.950.010-2730044.
BLUEBIRD Diesel 20 GL Sta-
tioncar, wit, APK 2-92 bj.
4-'B3, i.g.st, ’3750. Telef.
03440-31210.
MAXIMA 3.0 V6Aut, 1989, in
abs. nieuwstaat, m. onderh.-
boekje. Telef. 04113-1462
Nissa.i CHERRY diesel, m. '85,
in perfecte staat, ’5950. 020-
-6370652
Nissan PRIMERA 20SLX, dark
red, 4-drs, mcl. l.m. velgen,
airco etc, 4 mnd. oud.
Nissan-dealer Jan van Beurden
B.V, 03450-12134.
Nissan PRTttRIE, bj. 1983, APK :
4-92 beige, ± 85.000 km, ;
vr.pr. ’ 6500. 02979-83095.
NISSAN 280 ZX, automaat,
2+2 bj. '81, met werk, telef. i
076-812686.
Nissan Sunny Diesel 4-drs. Se- "dan, m. '89, zilvergrijs metall,
luxe int, zonw. glas, 5 versn ■etc, ’13.950. Gar./inr./fin.mog. „CARPOINT", telef.
02510-12651. .
Nissan STANZA 1.6 Hatch-
back, bj. 1982 APK 3-92 prijs

’ 2750. Telef. 023-256207.
Nissan SUNNY 1600 SLX Cou-
pé, mrt. 1989, rood, 59.000 km.
Automobielbedrijf Wessels
Dedemsvaart, 05230-12593.
300 ZX. T-bar, '86, 97.000 km,
rood, geh. orig, el. ram, spieg.
en ant, mcl. alarm met afst.-
bed. Zakenauto. In prima staat.
Prijs ’ 20.000. 02503-42537.
T.k. Nissan SUNNY 1.7 Diesel
LX, 4-drs. Sedan, 15 mnd,
27.000 km, ’ 18.900, 7-'9O. Te-
lef. 02521-10386.
VLIETSTROOM Exclusief b.a.van 1e eigenaar, Nissan Laurel
28 SLX Diesel, m. '88, kl. wit,
getint glas, elek. ramen, stuur-
bekrachtiging, luxe Pullman in-
terieur, deurvergrendeling, 5
versn, auto verkeert in optima-
le staat, prijs ’13.950. Inruil/
fm./garantie, 01718-76245.
Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Nissan Sunny 1.6 SLX
Coupé, m. '89, kl. wit, 5 versn,
stuurbekrachtiging, elek. ra-men, getint glas, stoffen inte-
rieur. Deze auto verkeert ge-
heel in optimale staat. Prijs

’ 14.950. Inruil/finahc/garan-
tie. AUTO VLIETSTROOM, te-
lef. 070-3877768.
2x STANZA 1600 GL, '83, 4-
drs, v.a. ’2750. Telef. 01749-
-48213.
SUNNY 1.3 HB, 10-'B7,
'"z-g.st, grijs met, 56.000 km.’11950. Na 15 u. 02153-10402
Exclusief! 7-persoons NissanPrairie 20 E SLX (nieuwste
model), '90, metallic (antra-
ciet), zonwerend glas, 5 versn,
stuurbekr, elektr. ramen, ve-lours Pullman int. etc. Nw.pr.

’ 49.750, schadevrij en in prima
staat, ’26.950. Met gar. Inr./fin. en ANWB mog. Automo-
bielbedr. SMIT HAARLEM
B.V, Rijksstraatweg 174, Haar-lem. Al 18 jaar een begrip.
023-380942

Nissan PRIMERA 20 LX, '91,
16.000 km, trekh, el. schuifd,
weg, sterfgeval. 076-810594.
Sports Cars International bv en
Auto Data Bank. Aankoop,
verkoop en bemiddeling in
sport(ieve) auto's. Zie onze ad-
vertentie bij CABRIOLETS.
PRAIRIE 1.8 SGL, 10-'BB, 1e
eig. 90.000 km, LPG, silver,
ANWB-gek. ’17.750. 08330-
-22922
Nissan PATROL Van 3.3 Die-
sel, zwart, bj. 9-'B7, 71.000 km,
brede banden, zonneklep, lier
(35.000 kg), alu velgen, bullbar,
sidebar, radio enz. Als nieuw.
Pr. ’ 35.500. Inl. 072-613975.
Sunny 1.3Bestel, grijs kent, bj.
sept. '86, ± 90.000 km, APK
31-10-92, i.z.g.st., ’ 4500 excl.
Telef. 02154-14400.
Meest dure en compl. uitgev.
Nissan Bluebird 20 SLX met
LPG en stuurbekr.!! (nwste.
model) orig. m. '90, paars-
blauw metallic, bruin glas, dik-
ke vel. bekl, 4x hoofdst, elektr.
ramen, deurvergr, 5 versn,
sportvelg, trekh, dubb. sp.
etc, 1e eig, ’18.950 (on-
derh.pap. aanw. + orig.!! Na-
tionale Autopas). Garantie, mr.
mog. „HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
Nissan LAUREL 2.8 SU Diesel
Autom, bj. juni '88, stuurbekr,
stereo, elektr. bediende ramen,
c.v, grijs metall, beslist als
nieuw, nwe. banden, ’ 19.950.
Met BOVAG-gar. 02269-1203.
Nissan BLUEBIRD 20SLX HB,
LPG, 4-'B7, nieuwstaat, ’9750.
Telefoon 040-120864.
SUNNY 1.5 GL Autom, april
'86, 2-drs, 80.000 km, mooie
auto, ’ 6250. 020-6175757.
Bluebird 2.0 LX Hatchback,
3-'B9, rood, stuurbekr, get.
glas, LPG, 90.000 km, zeer
scherpe prijs. VAN RENSE-
LAAR CARS, 038-221231.
Nissan SUNNY Sedan SLX
Diesel, '90, nw.st, vaste prijs

’ 17.500. Telef. 02290-12152
Nissan 280 ZX 28TURBO, tar-
ga-dak, 5-bak, alles elektr, nw.
banden en uitl, alarm, kl. grijs
metallic, bj. okt. '83, pr n.o.t.k.
02240-96115.
T.k. Nissan BLUEBIRD Station
Diesel, nov. '87, 93.000 km,
trekh, ’12950. 02220-15786,
na 19.00uur.
Van 1e eig.: bijzonder mooie
Nissan Laurel 2800 SLX Diesel,
m. '90, diepdonkerblauw,
zonw. glas, el. ramen, stuur-
bekr., 5 versnell, doorlock,
dubb. spiegels, ’ 22950.
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar, fin./inr. mog.
023-292400.
PRIMERA 20i LX, '91, l.m. vel-
gen, antr. grijs, alle opt, vr.pr.

’ 28.500. Telef. 033-946857.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion.
Nissan CHERRY, bj. '83, 3-drs,
zeer mooi en goed,APK '92 pr.

’ 3200. Telef. 023-355800.
Weg. omst. nw. model Nissan
SUNNY 20 LX Diesel, 19.000
km, mei 1991, nw.pr. ’33.625,
nu met 2!4 jr. fabr.gar,

’ 28.900. Telef. 08897-76058.
200 SX TURBO, orig. '90,
11.000 km, rood, zwart velours,
spec. velgen, ABS etc, techn.
en optisch in perf. staat, alleen
serieuze gegadigden s.v.p.
Alexander Strik Automobielen,
Nijverdal, 05486-10427, b.g.g.
05496-74608.
Nissan CHERRY 1700 Diesel,
bj. 11-7-84, i.z.g.st, APK 9-
-7-92 Vr.pr. ’4500. Telef.
04128-1461,
Nissan MICRA 1200 Kat, bj.
7-'9O, rood, vr.pr. ’15.000.
Telef. 08863-2169of 1971
SUNNY 1.5 GL Automaat, bij-
na '83. APK 11 '92 2-drs, fijne
auto, ’ 2475. 020-6146392
Weg. overlijden MICRA, bj. '89,
z.g.a.n, 14.500 km, grijs me-
tall, open dak, trekh, radio,

’ 11.500.02209-1129.
Nissan PRAIRIE 1.8 SGL, 10-
-'B7, 68.000 km, blauw met.,

’ 16.750 mcl. BTW. Autobedrijf
Preuninger BV, 015-135940.
PRIMERA 20 LX, 4-drs, 5
mnd. oud, 2000 km, veel ex-
tra's, ’34.950, met garantie.
Inl. Ford Nijholt, 01883-22020.
Nissan 200 SX Turbo Coupe,
febr. '80, kleur rood, 1e eig,
schadevrij, boekjes t.i,
’49.500. AUTO-WORLD,
010-4770203.
Dats. CHERRY Diesel, bj. '85,
APK, blauw met, vr.pr. ’ 5750.
035-64058,02159-39182
PATROL GR 28 TD, veel ex-
tra's, bj. 4-'9l, blauw metall.
Telef. 04764-1979.
Nissan CHERRY 1700 Diesel
DX, 1985, blauw metall, APK,
i.z.g.st, ’ 5950. 02524-5875.

T.k. BLUEBIRD Station Diesel,
12-'B2 APK, 150.000 km,

’ 3500. Telef. 02503-36175.
Nissan Sunny Florida 1.7 Die-
sel, '88, wit, 5-drs, stof inter,
sunroof, nieuwst, ’ 15.950.
Autobedrijf KONIJNENBERG,
023-360133 b.g.g. 06-
-52802926.
SILVIA 1.8 Turbo Van, m.
1986, wit, nieuwe APK, ’ 9900.
Telef. 02155-12854.
Nissan MICRA GL, kl. wit, 5
versn, bj. nov. '88, ’ll.OOO.
Telef. 02510-28655/48866.
Nissan BLUEBIRD, 1984, 4-
drs, 5-versn, blauw metall, el.
spiegels, ’ 4950. 020-6120117.
Nissan PRAIRIE 1.8 SGL dure
uitv, bj. '87, abs. nwe. auto,

’ 14.750.030-942424/893708.
STANZA 1.8 GL, 4-drs. sedan,
kl. zilvergrijs, sp.vlg, LPG, s-
bak, bj. '83, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 4250. Telef. 02979-81843.
Silvia 1.8 Turbo, '85, rood met
velours inter, grijs kent,
i.z.g.st, ’13.950. 02240-16912
„DE WAAL" Automobielen.
BLUEBIRD 1.8 GL, t. 1986, s-
bak, als nieuw!! Beige metall.
Telef. 08385-20651.
Nissan Bluebird 20 SLX 4-drs.
Sedan, '90, zilver met, LPG,
getint glas, centr. lock, elektr.
ramen, elektr. spiegels, schuif-
dak, 5-bak, stuurbekrachtiging,
trekhaak, stereo, 4 boxen etc.

’ 24.750. Telef. 02274-3478
„CABALT AUTOMOBIELEN"
SUNNY Diesel Stationcar, '84,
metall.goud, APK 10-92

’ 5750. Telef. 08385-43226.
PRIMERA 20 LX Wagon, nov.
'90, 11.000 km, div. Access, nu

’ 32.500. Nissan Beugelsdijk,
Sassenheim, 02522-31020.
Sunny 1.6 SLX Sedan, 2-'B9,
119.000 km, LPG, 4-drs, centr.
lock, sunroof, wit, ’13.950.WITTEBRUG, 070-3994011.
Nissan PATROL GR Wagon,
1990.Telef. 08850-12067

BLUEBIRD 20 LX Automaat,
overdrive, bj. '86, APK, 60.500
km, blauw metall, sportv,
banden 185, nwe. uitlaat»

’ 10.750. Telef. 02288-1130.
Let op!! Let opl! CRUQUIUS
ruimt op!! nieuwe Nissan Blue-
bird 1.8 SGi, 5-drs, Hatchback,
m. Vialle LPG-inst, m. 1987,
zeer compl. o.a. getint glas,
stof. dessin inter, stuurbe-
krachtiging enz, enz, ’ 10.950.
2 jaargar./inruil mog. Cruquius
Automobielen, 023-292520.
Let op!! Let op!! Cruquius
ruimt op!! Nissan Prairie 1.8
SLX met Vialle LPG-inst, m.
1986, zéér compl. o.a. metallic,
zonwerend glas,' 4x hoofdst,
elektr. ramen, stoff. dessin in-
ter, siervelgen enz. enz.
’12.950. 2 jaar gar./inruil mog.
CRUQUIUS Automobielen,
023-292520.
Sunny Florida SLX 5 drs. Sta-
tioncar, m. '89, ’ 12250. Sunny
Florida Diesel 5-deurs Station-
car, m. '89, ’ 12500. 1 jaar ga-
rantie. AUTO KORREKT,
02507-15874.

SUNNY 1.3 Stationwagon,
gas-o.b, perfect bereden, bj.
1988. ’ 8250. Inl. 02152-65056.
Nissan PRIMERA 20 LX, dark-
red, 4-drs, mcl. schuif/kantel-
dak, 12 mnd. oud. Nissan-
dealer Jan van Beurden B.V,
03450-12134.
Nissan Sunny 1.3 LX '89, an-
traciet metall, 5 versn, w.w.
glas, 4-drs. Sedan, ’11.900.
Inl. Autobedrijf SCHIPHOL,
inr./financ/gar. mog.
020-6041885. __
1e eig, MICRA 1.3 GL, aut,
'89, brons met, 56.000 km, ste-
reo, APK, i.z.g.st, ’8950.
033-755124.
Nissan Bluebird 20 GLX Diesel
Stationcar v.v. stuurbekr., m.
'90, 1eeig. (boekjes t.i.), spier-
wit, get. glas, hoofdst, 5-bak,
blauw velours int, dubb. el.
spiegels etc, nieuwstaat!!
’15.950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk. Te-
lef. 02510-10478/12264.

Selles, Neerlands grootste in Patrol
Specialist in ontwikkelingvan access. voor Nissan 4-WD

Direkt leverbaar Patrol GR, Terrano V6in5 speed en automaat
Steeds wisselende voorraad in 4-WD occasions

j>ELLES4-WD, Genemuiden, 05204-6451, telefax: 05204-6454

Oldsmobile
1e eig. Oldsmobile STATION-
CAR 1988, Cutlass Cruiser mcl.
iedere mogelijke optie! Garage
gestald, ’27.000, 48.000 km.
Telef. 070-3857851.
Oldsmobile OMEGA, '82
i.z.g.st, nwe. APK, ’2250.
02152-56919.
Oldsmobile Cutlass Suprème,
rood, 2-'B9, LPG, 40.000 km,
Coupé, airco, autom, zeer
scherpe prijs. VAN RENSE-
LAAR CARS, 038-221231.
Oldsmobile-ONDERDELEN,
gebruikt, v.a. bj. 1970 t/m
1990, zowel benzine als Diesel.
Luijben, Soest, 02155-12478/
13617, Industrieweg 26, Soest.
CUTLASS Aut, LPG, Pullman,
nwe. APK, plaatje, m. '83.
f 4450. Telef. 020-6320657.

Voor alle onderdelen, nw. en
gebr, revisies, onderhoud, mo-
toren, APK enz. KAREL OTO
Katwijk. 01718-28021.
4x Olds. 88 Royal en Regency,
1988, alle opties. RIETVELD,
Woerden, 03480-12252/13313.
Door mr. verkregen zeer mooie
en goede Delta 88, royaal br,
bj. '82 APK-gek, vr.pr. ’ 5750.
Tevens ruime sort. USA-cars,
Off. G.M. Autobedr. VAN
LEERSUM, telef. 070-3970097.
Oldsmobile Cutlass Cruiser
Brougham STATIONWAGON,
bj. '79, grijs kent, LPG, nog 2
mnd. APK, ’2OOO. Telef.
05280-78342

Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Opel
OMEGA GL '89, 70.000 km,
LPG, k./schuifd, get. glas, wit,
nieuwst, ’ 15.950. 072-335449.
Opel KADETT, bj. '82 type
1200, APK, prijs ’2200. elef.
02979-86114.
Opel KADETT 1.2 N, bj. '80,
APK 4-92 ’l5OO. Inl. 023-
-330228, na 17uur.
Opel KADETT Sedan 1.6iLS,
LPG, d.blauw, mei '89, 65.000
km, 18.950. Peugeot-dealer
Van Asperen en De Jong BV,
Geldermalsen, 03455-71784.
Uniek mooie Kadett GSi, m.
'88, ferrarirood, dig. dashboard,
magn. sportwln, Recaro
sp.int, get. glas, Bilstein-verl,
rondom gesp'oilerd, r.b.s, etc.
72.000 km, boekjes t.i.,
’20.950. Automobielbedrijf D.
TERPSTRA, 075-213188.
Opel Kadett 1.8 S GT, m. '89,
zilver, sportint, 5 versn, get.
glas, ’ 16.950. Inr. mog. EURO-
CAR Hoofddorp, 020-6533475.
Opel Omega 24i CD Station-
car, diamantzwart, velours int,
roofrack, central lock, get. glas,
l.m. velgen, 4 hoofdsteunen,
boordcomputer, stuurbekracht.
etc. etc, ’ 37.950.
KONINGSHOF 02507-15824.
Opel REKORD 20 S, blauw,
get. gl, 4 hoofdst, radio/cass,
el. antenne, trekh, LPG, APK,
'84, ’6700. Gar./inr./fin. mog.
AutoSnelservice, 072-615000.
Opel KADETT Station 1.6 D
'86, ’9250. 020-6570105. Inr.
enfin. mog.
Door de bank teruggenomen:
Opel OMEGA 20i '90, LPG, 4-
drs, 5-bak, get. glas, antr. me-
tall, als nw, ’17.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Opel CORSA de Luxe, bj. '85,
zwart, in prima st, APK 6-92
vr.pr. ’ 7500. Inl. 075-168878.
Opel OMEGA 201, 1987, LPG,
autom, schuif/kanteld, met
slotvergr, metall. blauw. Inl.
03494-54720/52804/51318
SENATOR 28 S, bj. '79, APK,
aut, nokkenas tikt, ’ 1200. Te-
lef. 055-411019.
MONZA 25, bj. '80. APK-ge-
keurd, kl. goud metall?, vr.pr.
’6250. Inl. 02220-15355/11452
REKORD 2.0 S, 10-'B5, LPG
APK tot 6-92 4-d, i.z.g.st,

’ 6250. 020-6196382
GSiI6V

bj. 1989, superstaat, antraciet.
Pr. ’ 33.000. 01830-36125.
MANTA 1.9 Hatchb, '83, brons
met., nwe. bnd, nette gave
auto, ’ 3950. 020-6120117
Opel Veetra 1.6i, '91, wit,
15.000 km, nieuwstaat,
’28.950. AUTO BROEKHOF,
lid Bovag, 023-350765.
Bedo Opelsloperij

onderdelen v.a. '80t/m '90
Eindhovenseweg 22A, Waalre

04904-18312 Stiba-lid
Sportief, uniek, zeldzaam, Opel
Manta 2.0 GSi Coupé, m. '88,
75.000 km, duurste uitvoer,
staalblauwmetall, zwart Reca-

-Iro sportinter, hoofdst, getint
glas, 5-bak, centr. vergrendel,
Irmscher zijskirts, lichtmetal.
sportvelgen, ’15.950. CAR
CENTRE Haarlem B.V. 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-3uur.
Opel OMEGA 20i Stationcar,
1990, ’24.000. Opel Omega
20, 1988, ’ 15.000. Opel Ome-
ga 2300 Diesel, 1988, ’ 15.000.
Opel Rekord 20 S Berlina,
LPG, 1987, ’lO.OOO. Opel As-
cona I.Bi, LPG, 1989, ’12.500.
Opel Kadett 1.6i5-deurs Sta-
tioncar, 1989, ’17.500. Opel
Kadett 1.6 Diesel 5-deurs Sta-
tioncar, 1989, ’16.500; 1987,

’ 10.000. Opel Corsa 1.5 Diesel,
1989, ’ll.OOO. Opel Kadett 1.6
Diesel 5-deurs, 1988, ’12500.
Auto Kantelberg, 040-526666,
Zeelsterstraat 155, Eindhoven.
KADETT Station 5-drs. 1.6 D,
m. '86, bordeauxrood, 115.000
km. ’8400. G.A.C. 035-235430.

■ CORSA 1.2S Van, '88, wit, met

' ramen, APK 11-92 ’ 7850 mcl.
BTW. Telefoon 035-859735.
Opel Kadett 1.8 GSP, 3-drs,
digitaal dashb, ferrarirood, stof
sportinter, 5-bak, magn. vlg,
verlaagd enz. enz. '87, ’ 17.950.
Inr. mog. A.C.H. HOOFD-
DORP, telef. 023-294072
Opel CORSA 12 S Van 3-drs,
wit, 6-'B7, 72000 km, ’7500.Telef. 03483-4765.
Opel Kadett 1.2 S SEDAN, bj.
'86, wit, radio/cass, slechts
70.000 km, APK, nieuwstaat,
vr.pr. ’ 9500. Inl. 03465-63871.

GSII6V
alu velgen, mistlampenvoorschuifdak, stuurbekr, alarm27.000km, signaalrood, 1990

GSI
getint glas, signaalrood, 1986
Senator 3.0i24V
automaat, airco, leer inter.

CD-uitv, 10.000km
blauw metallic, 1991
OfficieelOpel-dealer

FRED JANSSEN, Huizen N.-H.
Telefoon 02152-50544

Opel ASCONA 1.6 S 4-drs, m.
'84, APK 10-92 nieuw type,

’ 3500. Telef. 023-356278.
KADETT Stationcar Van 1.6 D,
bj. '89, 5 versn, 64.000 km,
i.z.g.st, ’ 14.500. 03451-15389.
Opel Rekord 20 Berlina, '84,
blauw metall, alle denkbare
accessoires aanw, APK 3-92
ONGELOOFLIJK mooi, duurste
uitv, ’ 4750. 02280-15397
W.o. v. 1e eig, KADETT, 3-
drs, C16i LS, kl. wit, z.g.a.nw,
net 2 jaar,km.st. 4000, met au-
tom. en stuurbekr, ’23.000.02159-15155, Hilversum.
SENATOR 25E '88, 63.000 km,
d.grijs met, cvergr, sch.dak,
alu velgen, radio/cass. + CD
etc. Nü ’29.500. Hessing De
Bilt, 030-202811.
Opel KADETT 12 S. 5-'B5, wit,
3-drs, achterwisser, ’ 7500.
Telef. 03483-3835.
Opel CORSA 1.3 LS TR, 4-'B7,
APK 10-92 1e eig, 80.000km,
’B5OO. Inl. 023-356278.
SENATOR 3.0iAut, '86, veel
extra's o.a. sch./k.dak, LPG,
c.v. ’ 12000. Inl. 053-320475.
REKORD 20 S, '85, zilvergrijs,
trekh, LPG, LAdjust, goede
cond, ’ 6250. 04132-60458.
REKORD Luxus, '82 LPG, Au-
tom, st.bekr, w.w. glas,
sch.dak, APK 992 i.z.g.st,

’ 3250. 020-6155109.
Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Opel Omega 25Autom,
m. '84, kl. blauw metallic, getint
glas, alum. velgen, stuurbe-
krachtiging, elek. ramen,
boordcomputer, speed control,
luxe Pullman interieur, 4x
hoofdsteunen. Auto verkeert in
optimale staat. Prijs ’ 8950. In-
ruil/financ/garantie. AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768.
Opel Kadett 1.6 SR Berlinetta
5-drs. HB, '84, wit, gr. get. glas,
hoofdst, Pullm. int, 5 versn,
verk. in abs. nw.staat, APK
10-92 ’5450. Gar./inr. mog.
SOENDA Automobielen,
023-263842
KADETT GSi 16V, bj. '89.
zwart, 69.000 km, pr. ’ 27.750.
Telef. 03408-82175.
Opel Omega 20 LS Stationcar,
'87, grijs metall, schuif/kantel-
dak, stereo inst, perf. st,
’14.950. Autobedrijf KONIJ-
NENBERG, 023-360133, b.g.g.
06-52802926.
OMEGA 20 SE, kl. rood, Irm-
scher uitv, l.m. velgen, km-
stand 87.000, bj. '87, ’ 24.500.
Citam Arnhem B.V, Suzuki-
dealer, 085-435936.
T.k. mooie Opel KADETT 1.2
LS, '87, kl. wit, 3-drs, APK-
gek, ’ 7950. Telef. 05234-1650.
Weg. aanschaf zakenauto
CORSA 1.4i, 6-'9O, 1e eig,
zwart, trekh, ANWB-rapp,
vr.pr. ’ 15.900. 070-3550080.
MANTA 1.8 S GT, goud met,
sunr., ATS velgen, sportuitl.
(Sebring), bj. 7-'B4, APK 9-92
vr.pr. ’ 9500. 03200-27326.
Opel KADETT 1.2 S, HB, bj.
'85, APK 3-92 vr.pr. ’7BOO.
Telef. 02503-16048.

Veetra 1.6 i
Weg. omst. t.k, bijna 2jr.

17.000km, 4-drs, wit, alarm
’23.500. Inl. 023-341740

Opel Corsa 14i Sedan, bj. '90,
35.000 km. BOVAG-Autobe-
drijf De BEIJER, 08889-1503.
Opel KADETT Diesel, 4-'BB, 5
versn, sportwielen, ’11.900.
Telef. 02207-10580.
Opel KADETT 1.2 S Hatchb,
bj. 10-'B4, nw. APK, vr.pr.

’ 4750. Inr. mog. 02902-1793.
ASCONA Diesel, 12-'B6, t. '87,
5-bak, APK '92 in perf. st, wit,

’ 6250. Telefoon 030-446085.
VECTRA 16i GL, 5 mnd. oud,
blauw met, 16.000 km,

’ 27.750. Inr. finan. mog. Inl.
01803-17624.
COMMODORE 25 S, bj. '80,
Pullman bekl, zonnedak, APK,
vr.pr. ’ 2750. Inl. 015-140858.

Opel Veetra 1.6i, 6 mnd. jong,
zw. metall, zw. int, 5-bak, get.
glas, o.h.boekjes etc, ’28.950.020-6530802 Hoofddorp,
„CABALT AUTOMOBIELEN"
MONZA, bj. '82 2.5 E, ’ 7500.
Autobedr. Stegeman, Laren
(Gld.), telef. 05732-1372
Zéér compleet!! Nieuwste mo-
del Opel Omega 2000iGL met
LPG-inst, '90, diamantzwart
metall, get. glas, velours int,
stuurbekr, siervlg, transparant
schuifd, doorlock, * etc,
’24.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar,
fin./inr. mog. 023-292400.
Door de bank teruggenomen:
Opel Kadett 1.7 GL Diesel SE-
DAN '90, 4-drs, 5-bak, get.
glas, grijs metall, als nw,
’15.750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
KADETT 1.6Diesel gesl. bestel,
1984 (D-model), ’3500. Re-
kord 20S Stationwagon, LPG,
APK 9-92 ’ 2750. 023-333701.
CORSA 1.3i, bj. '89, 3-drs, an-
traciet met, i.z.g.st, vr.pr.

’ 13.950.03403-71249.
KADETT Sedan, LPG, 5-'BB,
rood metallic, ’12450. Telef.
072-110542
Door de bank teruggenomen:
Opel Veetra 1.7 GL Diesel SE-
DAN '90, 4-drs, 5-bak, get.
glas, rood metall, als nw,
’19.250. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
Opel Kadett 16S Automaat Se-
dan, zilver met, radio/cass,
4- '86, ’9950. 02205-3645. Au-
tobedr. LEVERING.
Opel MANTA 20 GTE Rally
uitgev, uitgebouwd, sportvlg,
LPG, in Opel kleuren gespoten,
'80, ’ 1950. 023-294454.
Opel Kadett 1.8 S GT, m. '88,
spierwit, LPG, 5-bak, Recaro
inter., get. glas, sportwielen
etc. etc. Absol. nw.st,
’15.950. KONINGSHOF
02507-15824.
Opel ASCONA 16 LS Hatch-
back, 2-'B5, blauw, trekh,

’ 5750. Telef. 03483-3835.
VECTRA 1.6iGL '90, z.g.o.h,
’21.750. Inr./gar./fin. mog.
Telef. 05250-2610, Elburg.
KADETT 1.2 S, bj. 1981. APK
11-92 bijz. mooi en beslist
goed, ’ 2150. 023-358016.
Door de bank teruggenomen:
Opel KADETT 1.3 S HB '89,
LPG, 3-drs, 5-bak, get. glas,
grijs metall, als nw, ’12.750.Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.

Stationcar
Automaat

Omega 20i, get. gl, stuurbekr,
4x hoofdst, sch.dak, alarm,
roofrack, 51.000km 1990

Dealer Avifauna, 01720-20990
ASCONA 1.6 D, 5-deurs, bj.
1985, 1e eig, 66.000 km.

’ 7500. Telef. 02503-34640.
Opel Kadett Diesel Hatchback,
okt. 1988, spierwit, getint glas,
5-bak etc, ’13.950. Inr./gar./
fin. mog. CARPOINT, telef.
02510-12651.
Kadett 16i, LPG, 3-drs. HB,
i.z.g.st, m. '89, ’ 13.000. Kadett
4-drs, 1-8 S, LPG, m. '88,

’ 12.500. 1 jaar garantie AUTO
KORREKT, 02507-15874.
CORSA Van, benzine, 7-'B7,
50.000 km, i.z.g.st, ’ 7250. Te-, lef. 072-110542
Omega 20i, LPG, 3-'9O, 47.020

' km, d.grijs met, getint glas,
1 stuurbekr, centr. vergr,

hoofdst. achter, ’ 30.950.
Omega 20i, 7-'B7, 94 000 km,. d.blauw, ’16.950. Omega 1.8,
11-'B9, 47.000 km, wit, stuur-
bekr, getint glas, ’22950.; Omega 2.0, LPG, 10-'B9, 64.157
km, grijs met, ’ 24.950. Sena-

i tor 25i Aut, 1-'B9, 76.030 km,
rookzilver met., l.m. velgen,
boordcomp, ’35.950. V.A.G
WITTEBRUG B.V. Den Haag,
telef. 070-3429342
OMEGA 20, m. '88, LPG, s-
bak, zeer mooi! ’13.750.02510-37473 of 06- 52802503.
Opel KADETT 13 N Automaat
Hatchback, bouwjaar 1984,

; prijs ’ 4500. Inl. 053-320475.
Opel OMEGA 20 GLS, 10-'B9,

'. champagne metall, c.v, deel-
bare achterbank, 4 hoofdst,
LPG, st.bekr, get. glas, anten-

ne in voorruit, 1e eig, auto
I verk. in concoursconditie,
\ f 21.950. Inr. en fin. mog. Telef.

020-6133579 of 023-295867.
) Veetra 1800GT Inj, 5-drs, ste-
reo-inst, getint gl, centr. deur-
jvergr, l.m. vlg. in de kleur v.d.
auto, orig. schuif/k.dak, leuke

' striping, bj. apr. '90, 70.000 km,: vr.pr. ’32900. BOVAG-garage

' EBBERS. telef. 08366-1412
',T.k. Opel CORSA 1.3 S, grijs
kent, bj. aug. '85, smetteloze

" staat, ’ 5400. Inl. 023-276762
[ Opel Kadett 1.6 Diesel LS, 3-

drs, wit, in nw.staat, m. '86,

" ’ 7950. AUTO VERKOOP

' Heemstede, mcl. aflev, gar. In-
ruil en dir. huurkoop mog.

; 02502-46875.. Opel Omega 1.8 S GLS v.v.
doorlock, getint glas, m. '90, 1e
eig. (boekjes t.i), donker-
blauw, 4 hoofdst, 5-bak, dubb.
spiegels etc. nieuwstaat,

; ’18.950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-; drijven Haarlem/Beverwijk.- 02510-10478/12264.
OMEGA 1.8, zwart, LPG, 6-'B9,: mooie auto, ’ 14.950. Telef.

' 05286-1998.

' Opel MANTA, '73, SR-uitv,
orig. st, (nieuw) Holl. kent,- weg, omst. ’ 3950. 076-202879.

' Opel KADETT GT 18 S, 5-bak,
11-'B7, metall. blauw, als nw,

' 53.000km. Telef. 025.10-27103.

" T.k. Opel CORSA GSi, bj. '90,
1e eig, ’22500. Telef. 020-

-' 6181301.

" Opel CORSA 1.3, bj. '89. 1e
eig, slechts 7000 km, in nw.st,

’ 14.000. Telef 020-6135652
MANTA 20, uitgebouwd, alles
in nieuwstaat, Ferrarirood,
Pullman bekl, nwe. APK, prijs
n.o.t.k. Telef. 020-6648022
Door de bank teruggenomen:
Opel Kadett 1.7 DIESEL HB
'90, 3-drs, 5-bak, get. glas,
jgrijs metall, als nw, ’ 14.750.

Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.-KADETT 1.3 HB, grijs met,

' 8-'B9, ’14.000. Telef. 023-
-389887.-KADETT GSi, 4-'B5, i.nw.st,

1 mcl. extra's. Vr.pr. ’15.500.
Telef. 03402-47582

' Opel KADETT 1.8 GSi, bj. 1986,. 1e eig, zilver met, schadevrij
Inr. mog. 08880-54129/54311.; ASCONA 1.8 E. 5-bak, '88,
Traveller-uitv, in nieuwstaat,

’ 10.750. 020-6120117

Opel Omega 1.8 GLS v.v.
stuurbekr, LPG-install, m. '90,
1e eig. (boekjes t.i), bruin me-
tallic, get. glas, hoofdst, 5-bak,
dubb. spiegels etc, prima
staat, ’18.950. Gar./inr./
ANWB-keuring mog. KARST
Autobedrijven Haarlem/ Bever-
wijk. 02510-10478/12264.
I.v.m. auto v.d. zaak t.k. Opel
VECTRA 1.8 S GL, met LPG,
3-'B9, 50.000km, blauw metall,
in pr. staat. Vraagpr. ’19.750.
Telef. na 18uur 020-6991912
T.k. Opel VECTRA 2000, 4x4,
16V, bj. '90, vele opties, blauw
metall, mr. nette Merc. 300
Diesel mogelijk. 04930-10178.
Opel CORSA GSi, 100 pk,
8-'B9, zwart, m. extra's, 30.000
km. ’ 21.500. Inl. 04243-1621.
T.k. ASCONA, met LPG,
APK-gekeurd, bj. 1979, ’lOOO.
Telef. 020-6183836.
Opel KADETT 16 Berlina Auto-
maat, 5-drs, 1964, 1e eig,

’ 6900 Telef. 020-6456977.
OMEGA 20i, 5 mnd. oud,
st.bekr, get. gl, metall, nw.pr.

’ 47.500, nu ’ 35.750. Inr finan.
mog. Inl. 01803-17624.
Opel Omega de Luxe, radio/
cass, supermooi, t. '88,
’14.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar 03489-
-1868/1853.
Z.g.a.n. KADETT GT 1.6 S,
LPG, '85, grijs, sportuitl, verl,
veel extra's. Vr.pr. ’ 9500.
02942-3724, na 16.00uur.
Opel VECTRA 18i GT, mrt. '91,
8000 km, stuurbekr, ABS, met
garantie. Nw.pr. ’ 40.000, vr.pr.

’ 30.000. Telef. 013-705422
KADETT 1.2 S, bj maart '84,
nwe. uitl. + banden, APK nov.
92 ’ 5500. Telef. 033-807130.
Opel Kadett 16, m. '89, zwart,
3-drs, LPG, perf. staat,
’13.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
Opel KADETT 1.3 LS, 1985,
’8750 met BOVAG-garantie.
Telefoon 02291-1431.
REKORD 20 S Berlina Auto-
maat, '81, Pullman, 4 hfd.st,
sch.dak, ’ 2850. 023-328419.
SENATOR 25E aut, '83, nw.
model, LPG, sportwielen, duur-
ste uitv, APK '92 i.z.g.st,
’6950 070-3888929.
OpelREKORD Caravan 20, '82
m. trekh, APK 10-92 get.
glas, vr.pr. ’ 2450. 023-354768
T.k. Opel KADETT Caravan 1.3
S, bj. '87, LPG, APK tot okt.
'92 blauw, mooie auto. Telef
020-6651108 of 02990- 24753
OMEGA 20i, 6-'B9, LPG,
’17.400. Senator 25i, 10-'B5,

’ 8500. Ascona 1.8 S HB. 8- '88.
stuurbekr, LPG, ’11.700 Ka-
dett Station 1.3 S, 10-'B7,
’B9OO. Kadett Station 1.6 D,
10-'B7, ’ 10.500. Corsa 1.2 TR.
3- '87, LPG, ’ 7500. Corsa Van
City 1.2 S, 4-'B6, LPG, ’5500.
Inr./fin. 035-64444/61842
Opel ASCONA 1.6 S LS, 2-
deurs, '88, wit, LPG, 58.000km,
diverse extra's Vr.pr ’12950Telef. 03465-74007.
Opel MANTA i 200, Irmscher
uitv, bj. '84, zeer mooi en goed

’ 10.500.Telef. 074-666861.
Opel SENATOR CD-uitvoe-
ring. Automaat, '81. Telef.
01726-13817
Kadett BEAUTY 1.4i, 1991,
6000 km, schuifdak, 5-bak, an-
traciet met, 5-drs, geh. nieuw.

’ 22500. 05120-16400/32715.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
jhelpt u gratis bij het zoeken
naar uw occasion.

Astra 1.6i/1.4i
nieuw,rood, getint glas

DIRECT leverbaar
Autobedrijf Frank Overweg

OlstOv, 05708-2994
Kadett Coupé

Kadett 1.6 S Coupé, t. '80, kl.
rood, vaste pr. ’4750. Svp.
all. ser. gegadigden.

Opel M.A.B. HAARLEM
023-319136

MANTA HB 20 S, '79, met
spoilers, APK mei '92 pracht
auto, ’ 1500. 020-6175757.
Weg. omst. VECTRA 1.7 D,
1991, bordeaux metall., get. gl,
radio, cruise control, 24.000
km. Nieuw ’40.000, nü

’ 32.000. Telef. 05231 -2566
Opel REKORD 23 D, 5-drs, bj
85, ’ 3850. Telef. 06-52918475.

KADETT E 1.2S, bj. '85, 63.400
km, 5-drs, rood, in perf. st,

’ 10.750. 020-6157083, na 18u.
Door de bank teruggenomen:
Opel Kaden 1.8 S AUTOMAAT
Sedan '88, LPG, 4-drs, 5-bak,
get. glas, grijs metall, als nw,
’11.750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
CORSA 1.3 Exclusive, 3-drs,
GT-velgen, get. glas enz, juli
'89, wit, in nw.st, ’14.950.
Telef. 02155-28678.
Opel Omega 3000 i Automaat

i '89, 70.000 km (boekjes t.i.),
zwart metallic, schuifdak, ABS,
LPG-install, leder inter. etc,
nieuwstaat!!, aanrijdmgsvrij,
’34.950. Gar./inr./ANWB-
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk. Te-
lef. 02510-10478/12264.
Door de bank teruggenomen:
Opel Omega 23 DIESEL Sta-
tionc. '90, 5-drs, 5-bak, get.
glas, blauw metall, als nw,
’18.750. Met boekjes. 2 jaar

" gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
Opel Omega 20i, m. '88, in

' nw.staat, ’ 14.950. Gar./inr. en
fin. mog. TRISTAR Auto's,
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
Opel ASCONA 1.6 S, bj. 1985,
4-drs, LPG, pz.g.st, ’5450.Telef 023-390390.
REKORD 20S, luxe uitv ,open
dak, trekh, bordeaux, bj. '80,

’ 1450.02158-21702
CORSA 1.6 GSi, '90, rood,
42000 km, LPG, als nieuw,

’ 22.950. Inr. mog. 040-448292
Opel KADETT 1.3 Club. 3-drs.
HB, 3-'B9, als nieuw, ’15.500.
ANWB-keuring toegest. Te
bevr. 03410-19354.
Opel Rekord 20 S Traveller
Automaat, m. '87, v.v. LPG,
airco, get. glas, central lock
etc, etc, smetteloze staat,
’9950. KONINGSHOF,
02507-15824.
Opel CORSA 12 S, '88, pas
APK, ML-behand, in nw.st,

’ 9750. 02262-2686.
Schitterend mooie Opel
REKORD 20 S, nieuw mod.
'85, zilvergr, sportv, w.w. glas,
radio/cass, orig. 84000 km, ger, roest/schadevrij, 100%
betrouwb, weg. omst.h.
slechts ’ 4750. 023-420782

',D-KADETT Station Aut, LPG,
nwe. APK, geen roest, '81
f2850. Inl. 05120-16400/32715.
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Opel

Opel Omega 20, LPG, blauw
metall, 5-bak, radio/cass, m.
'88, ’ 14.950. AUTO VERKOOP
Heemstede, mcl. aflev, gar. In-
ruil en dir. huurkoop mog.
02502-46875.
Opel CORSA GT geheel GSi
uitgevoerd, echt '88, ’13.950.020-6570105. Inr. enfin, mog.
Opel Kadett CABRIO Autom,
bj. '82 nieuwstaat, APK '92

’ 12500. Telef. 073-120568.
Opel K. STATION, bj. 6-'B9,
schadevrij, vr.pr. ’17.000. Te-
lef. 070-3610167, ma. t/m vr. 9
tot 17u. Privé 070-3899683.
Omega 1800 LS, m. '89, cham-
pagne met, 43.500 km, scha-
devrij, ’16.750. FRANS WIJ-
NENAUTO'S, 020-6716280.
Opel Rekord, 10-'BO, groen
metallic. Inruilkoopje ’1250.
Autobedrijf SCHIPHOL, mr./
fin./gar. mog. 020-6041885.
Kadett 1.2 S, 55.000 km, 1-'B4,
’5950. Corsa 1.2 Swing, 11-

-'BB. blauw, 32000km, ’ 13.450.
Citroen EIJZINGA, A'damse-
weg 73, A'veen, 020-6471941.
Zeer compl. Opel Veetra 2000
Inj. GL m. '90, met LPG, stuur-
bekr, open dak, get. glas,
siervlg, 4-drs, dik stoff. int, in
perf. staat, nw.pr. ’ 42750, nü
’22950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475
Opel OMEGA 1800, bj. 1988,
LPG. blauw, 88000 km,

’ 14.750 Telef. 085-815796.
Door de bank teruggenomen:
Opel Kadett 1.3 S SEDAN '89,
4-drs, 5-bak, get. glas, grijs
metall, als nw, ’ 12750. Met
boekjes 2 jaar gar Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
I.v.m. auto zaak Opel KADETT
16 GT Sedan, bj. 9-'BB,
i.z.g.st, LPG, met vele extra's.
Vr.pr. ’18.500. Telef. 072-
-115632
Opel Kadett 1600 Injection, m.
'90, 1e eig, orig. 52000km, an-
tracietgr metall.,, get. glas, ve-
lours int, doorlock, siervlg,
etc, ’17.950. „FRED HEHL
Autobedrijven", 3-12 mnd.
gar, fin./inr. mog. 023-292400.
Opel CORSA 1.3 S, 1987, s-
bak, nwe. APK, weinig km's,
nieuwstaat, ’11.950. Telef.
02290-16222
KADETT 1800 Sedan GT, kleur
blauw metall, bj. '88, alarm,
c.v. met afst.bed, r/c, trekh,
vr.pr. ’ 19.500. 055-220465.
Opel ASCONA 20 4-drs,
1987, blauw met, APK-gek,
vr.pr ’ 10.500. 02990-34989.
Omega Stationcar 5-drs, LPG,
5-bak, blauw metall, get. glas,
trekh, met boekjes, 1e eig,
nieuwst, m. '89, ’20.950.
N.A.P.-pasp., BOVAG-gar.
WIM OVEREEM. 02510-41232
Door de bank teruggenomen:
Opel Corsa 1.5 Diesel SWING
HB '89, 3-drs, 5-bak, get. glas,
grijs metall, als nw, ’ 9750.
Met boekjes. 2 jaargar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
REKORD 20 S, autom, bj. '81,
LPG, APK 6-92 i.z.g.st,

’ 1250. Telef. 033-755124.
OpelKADETT GT 1.8 S. bj. '88,
3-drs, wit. 5 versn, 80.000km,
vr.pr ’ 18.000. 02526-87469.
KADETT 1600 Diesel Station,
'87, 5-drs, blauw, APK '92
f 7400. Telef. 033-941733.
Opel MONZA 28, bj. '78, lichte
schade, vele access. Vr.pr.
’3250. Telef. 070-3456116,
Helmerstraat 43, Den Haag.
Van 1e eig. VECTRA 20 CD,
4-drs, aut, 4-'9O, 36.000 km,
aubergine, airco, ABS, niv.reg,
verstelb. stuur, electr. ramen,
afneemb. trekh, verwarmde
stoelen, kopl. wiswas, verstelb.
koplamp, comp, alarm, nw.pr.
’61.000, vaste pr. ’34.000. Na
18u. telef. 010-4515657
Exclusief!! Opel Omega 23 die-
sel Stationcar Familiaal (7-per-
soons uitv), m. '90, donker-
blauw, velours inter, 5-bak,
get. , glas, stuurbekrachtiging
etc etc Smetteloze staat,
’24.950. KONINGSHOF
02507-15824
Van 1e eigenaar zeer mooie
Opel Omega 20 LS, m. '89, kl.
rookzilver metallic getint glas,
5 versn, LPG Vialle, luxe Pull-
man interieur, auto verkeert in
nieuwstaat. Prijs ’17.950. In-
ruil/financ./garantie. AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768
KADETT Sedan 1.6S 4-drs.
Autom, eind 1988, 1e eig,
36.000 km, zilver metall, in
perf. st. Vr.pr. /17.250. Telef.
02153-18791.
KADETT 1.7 Diesel, t. '90, wit,
get. glas, 4-drs, ’14.950. Inr.
mog. Telef. 06385-43226.
ASCONA Traveller 16 S, '86.
5-drs, brons metallic. Inl. 040-
-458400 of 539901.
OMEGA Stationcar 3.0, bj. '89,
donkergroen met, airco, vele
extra's, stel sneeuwbnd. op
velgen, ’ 42000. 08895-43650.
Opel KADETT Combi Diesel,
bj. april '88, geel kent, wit, 5--
bak, 72000 km, 3-drs, in
nw.st, abs. roest- en schade-
vrij, 1e eig, NAP-paspoort, mr.
mog. ’ 13.750.023-321881.
KADETT 1.3 LS, bj. '85, APK,
LPG, rad./cass, i.z.g.st, vr.pr.

’ 8950. Telef 03403-71249.
Mooie Opel Ascona 1.6 S, s-
drs, Hatchback, nw. model '85,!
groen metallic get. glas, stof .
inter. etc, etc, perfecte staat,
’5950 KONINGSHOF.'
02507-15824. ,
Weg. bedr.auto: CORSA 1.3 'Exclusive, mei '89, 41.000 km,
signaalrood, br. bndn, metalen
vlgn, get. glas, correct onderh.
030-319505,tijd, kant.uren.
Opel Corsa Van RALLY UIT- .
VOERING 160 pk!!! Bj. 1991,
kleur rood, 5000 km gelopen.'Broek Auto Bedrijf Brittcar
B.V, Waalwijk. 04160-32054.
Opel Kadett 13 S, 1986, zwart,
stoff. Inter, LPG, perf. st,
’9950. Autobedrijf KONIJ-
NENBERG, 023-360133 b.g.g.
06-52802926.

MANTA 1.8 S GT/J Hatch-
back, m. '83. zilver metall,
spoiler, ’ 3500. 03403-80513.
VECTRA GT 20, bj. jan. 91,
zwart, 18.000 km, vr.pr.

’ 39.750. 040-434618
Opel CORSA 1.2 S LS. 3-drs,!
HB, '87, 1e eig, wit, gr. get. gl,
verk. abs. in nw.st, APK 9-92

’ 7950. Telef. 023-331657 '

Opel OMEGA 20 GL, verk. in
topconditie, orig. m. '90,
ANWB-gek, w.w. gl, gem.
int, 5 versn, centr. I, diepdon-
kerbl, ’ 18.750. 023-352830.
CORSA 1.2 S, bj. 4- '84, orig.
92000 km, rood metallic,

’ 6650. 02154-21512
Senator 3.0 E Autom, '88, nw.
mod, DIAMANTZWART, au-
tom. sperdiff., cv, get. glas, 4
hfd.st, l.m. vlg. enz. (lichte
a.schade ± ’2000), ’28.500.
Inr. mog. 01804-10477.
Let op, de meest exclusieve
Opel van Nederland! Opel Se-
nator 3.0 E CD 24V Autom, m.
'91, allerduurste topuitvoer,
antracietgrijs, grijs velours in-
ter, alle opties, o.a. 4 hoofdst,
4 elek. ramen, aircond, climat
control, ABS, cruise control,
tripcomputer, ASD, centr. ver-
grendel, lichtmet. sportvelgen,
catalogusprijs ’117.000, nu
’52500. CAR CENTRE Haar-
lem BV, 023-329750. Zondag
telef. info van 11-3uur.
Opel KADETT automaat '87,
3-drs, GT-uitv, 3 mnd. gar.
Nw. APK. 010-4779510, Ael-
brechtskade 51, R'dam.
MANTA 20 GTE, 1982 400
uitgevoerd, tax.rapp. aanw. Pr.

’ 12500. N.o.z. 03450-20362
Van part. SENATOR 28 S,
eind '79 (met nwe. autom, rek.
t.inz), APK 10-92 sch.dak,
stereo, Pullm. int, trekh. enz,
LPG, techn. en uiterlijk 100%,
vr.pr. ’ 2950. 020-6102715
Zéér exclusief!! Opel Veetra
GTi 1800 Injection, 5-drs, HB,
m. '91, ferrarirood, get. gl,
zwarte/grijs velours int,
hfd.st, spec. LPG-inst,
siervlg, 5-versn, doorlock etc.
’28.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3 tot 12 maanden
gar. Fin./inr./mog. 023-292400.
Kadett Diesel Stationcar, 4-'BB,
wit, 5-drs, 5-bak, GT-int,
’15.500. VAN ENGELEN Au-
to's, 04902-45699.
Opel REKORD 23 D, eind '82
groen metallic, APK '92 ziet er
prima uit. Vraagprijs ’ 3200.
Telef. 02972-2348
MANTAGSi, kl. wit, nwe. rem-
men voor, bj. '83, kent. '89,
APK 10-92 ’9950. 05158-
-1653, na 18.00u: 2803.
OMEGA 23 Turbo Diesel In-
terc. Autom, okt. '88, GLS-
uitv, velours bekl, st.bekr,
elektr. spiegels, 4 hoofdst,
verw. spiegels, kl. d.blauw.
Telef. 01804-31126.
Opel Kadett Diesel Station '88,
in nw.staat, met onderh.boek-
jes, ’11.750. Gar./inr. en fin.
mog. TRISTAR Auto's, Oud
Loosdrechtsedijk 56, Loos-
drecht, 02158-27600.
Opel REKORD 20 Traveller,
LPG, 1985. Prijs ’6500. Telef.
08872-1508.
OMEGA 3000, 5-bak, 1-'BB,
ABS, schuifd, verl, sp.velg,
sp.stoei, 1e eig, pi. onderh.-
boekje, ’27.500 mcl. BTW.
Dealerinr.autos J. Meure,
02908-6061.
Door de bank teruggenomen:
Opel OMEGA 20 '88, LPG, 4-
drs, 5-bak, get. glas, blauw
metall, als nw, ’12750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Door de bank teruggenomen:
Opel VECTRA 1.8 GL HB '90,
LPG, 5-drs, 5-bak, get. glas,
rood metall, als nw, ’ 19.750.
Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778
MONZA 25i Aut, 3-'B5, 1e
eig, 126.000km, opties, nieuw,
Inr. mog, ’15.950. 035-
-210590/830201.
Opel KADETT 1.6 Diesel, bj.
'86, goede staat, vr.pr. ’9900.Telef. 04907-64633.
Opel KADETT GSi 16V, 11-88,
15" sportwielen, 29.000 km,
cd-speler, ’ 29.500. Inruil mo-
gelijk. Telef. 020-6533836.
Door de bank teruggenomen:
Opel Kadett 1.7 DIESEL Sta-
tionc. '90, 5-drs, 5-bak, get.
glas, rood, als nw, ’14.750.
Met boekjes. 2 jaargar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
KADETT Stat. 1.2LS, orig. '83,
LPG, trekh, get. gl, APK '92
nw.st, ’ 3950. 02993-71848.
Opel REKORD 20 S, '86, au-
tom, 67.000 km, vr.pr. ’ 8950.
Inl. 070-3204044/3279373.
Opel SENATOR 28 S, '79, l.m. :
velgen, benz, APK 2-92

’ 2300. Telef. 05725-1425.
Corsa

bj. 1966, 50.000 km, in perfecte
staat, ’ 7450. Inr. en garantie
mog. Garage Merwesteyn,
078-133535.
Kadett 1.6 LS AUTOM, '85,
APK, GT-inter, nwe. bndn,
vr.pr. ’ 8950. 03403-71249.
REKORD 20 S Traveller Cara- 'van, bj. '86, blauwgrijs, LPG, :
113.000km, van part, get. glas, ,
cv., el. spiegels, i.z.g.st, APK,

’ 10.750. 02202-1971. i
KADETT 1300 S, 3-drs, wit, :
86.000 km, bj. 12-'B3, zeer'mooi. APK '92 Vr.pr. ’2750. 'Inl. 02159-12429, b.g.g. 10873. 'ASCONA 16 S, '85, metall.- j
groen, APK 7-92 LPG, pracht'staat, ’ 4950. 08385-43226.
OpelKADETT 1.6 i HB autom,
jan. '90, 24.000 km, ’21.950. ■Toyota de Graaf,020- 6865511. \
Opel ASCONA 16i, 6-'BB, Tra- 'veller, LPG, 4-drs, 5-bak, cv, '-’ 10.950 mcl. 03483-4765.
Terug van financ.instell.: Opel
VECTRA 1.6 GLI, v.v. LPG, m.
'89, diamantzwart, 5-bak, kof- j
ferspoiler, sportvelgen etc,
’20.950. ANWB/2 jr. gar./ 'inr./fin. mog. 02510-21298. !
KADETT 1600 LS, zwart, get. .
glas, GT-stoelen, nieuwe uitl,
radio/cass, 106.000 km, bj. !
10-'86,’ 10.000. 02945-1267 <
Opel KADETT GSi, 1986. Opel'Rekord 20S, 1985. Autobedrijf j
Straatman, 08860-73109. !
Opel ASCONA 1600 LS, bj. -12-'B6, aut, groen metall, 1e
eig, zeer mooi, APK 11-92 .
’ 9650. 02510-24170. :
Opel Kadett GT 13, rood, 1987,'’15.750. Kadett GT 1.6, 1986,'’ 14.995. AUTOVROON Audi/ .
VW-dealer, Contactweg 47, 'Amsterdam-Sloterdijk, 020- !6869611. s
Opel ASCONA, i.z.g.st, bj. '82 'kl. wit, 2-drs, APK. ’2950. '03455-76332/74933. I

Door de bank teruggenomen:
Opel KADETT 1.3 S HB '88,
LPG, 3-drs, 5-bak, get. glas,
grijs metall, als nw, ’ 9750.
Met boekjes. 2 jaargar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Opel REKORD 20 S Berlina,
goud met, get. gl, 4 hoofdst,
Pullm. bekl, radio/cass, 4
speakers, el. antenne, LPG,
sportvelgen, APK, bj. '82

’ 2950. Gar./inruil/fin. mog.
Auto Snelservice, 072-615000
Kadett Sedan LS 1.6i, blauw
met, bj. '89, LPG, 5-bak, ver-
stelb. spiegels, nette auto,
’17.950. BOVAG-Autobedr.
IGLESIAS, 02510-41664.
Opel KADETT Stationcar, bj.
'82, 1.6 diesel, in perf. staat,
grijs kent, APK 9-92 ’3lOO.
Telef. 02550-16671.
ASCONA 1.6 LS 5-drs, bj.
8-'B5, nwe. APK, i.z.g.st, pi.
trekh, ’ 5750. 02155-28678.
MONZA 3.0 E, groen met, aut,
Pulmann bekl, bj. '78, pracht
auto. Telef. 05708-2994.
T.k. KADETT GT/E, 115-pk,
l.m. velgen, verl, boordcomp,
trekh, met APK. Vr.pr. ’4750.
Telef. 023-386957.
Terug van financ. instell. 4x
Opel KADETT Diesels en ben-
zine uitv, mod. '86 en '87 v.a.
’7950. ANWB, 2 jr. gar. Inr./
fin, mog. 02510-21296.
Opel KADETT 13S Hatchback,
LPG, nieuwstaat, '88, 1e eig.

’ 12500.Telef. 04192-12136.
REKORD 20 S Traveller Sta-
tioncar, 6-'B5, 75.000 km, alle
extra's, ’ 9750. 01726-85430.
Door de bank teruggenomen:
Opel Kadett 1.8 S SEDAN '89,
LPG, 4-drs, 5-bak, get. glas,
blauw metall, als nw, ’ 12750.
Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
T.k. Opel SENATOR aO E CD,
alle extra's, pi. LPG, 85.000km,
blauw metall, bj. 11- '87, in
nieuwst. Inruil mog. Vraagpr.

’ 32500. Telef. 045-414372
Opel Kadett 1.2 LS, '86, 1e eig,
grijs metall., get. glas, gemêl.
int, schuifd, verk. in abs.
nw.staat, ’ 7950. Gar./inr.
mog. SOENDA Automobielen,
023-263842
DIESEL! Ascona 1.6, 4-drs,
'84, APK '92 brons metall,
open dak, ’ 3950. 03240-45013.
Opel Calibra 20, 1991, 7400
km, rood, zw_rt interieur,
alarm, stuurbekrachtiging,
sportvelgen, schuifdak etc.
VAN VLIET Personenauto's
B.V, 01803-13877.
T.k. Opel MANTA GTE, bj. '85,
pracht auto, kl. wit, APK 6-92 :
Telef. 05202-16849.
Opel Rekord Traveller 20 S, m.
'86, antrac. metall, velours in- !
ter, hoofdst, get. glas, 5-bak,
doorlock, LPG-inst, siervelg. 'enz, ’7950. A.C.H. HOOFD-
DORP, 023-294072 \
KADETT, dcc. '79, 1e eig, zon-
nedak, APK 10-10-92 st. Bin- ,
nen, nw. bnd. pi uitl, prima st,

’ 2000. 02159-17285,Bussurn. !
Opel KADETT 12 S, 6-'B3, j
56.000 km (boekje), 1e eig, ibijz. mooi, ’ 3900. 023-357899. i
Opel CALIBRA 16V, zwart
met, bj. 1991, 16.000 km, in i
nieuwstaat. Telef. 03486-2542 i
T.k. Opel Kadett 1300S, type E,
AUTOMAAT, bj. '85, km.st. :69.000, zeer mooi, ’B9OO. Te- i
lef. 05207-62343. i
CORSA 1.2 S, groen, half '84, I
APK '92 i.g.st., ’5750. Telef.
020-6400778 of 02977-28815. i
Opel MANTA 20 E, type GSi, 'Recaro interieur, 5-bak, in uit- :
muntende staat, tax.rapp. 'aanw, APK-gek. 05105-2228 'SENATOR 25 E, '83. Beslist '■geh. nieuw, automaat, techn. '100%,’ 7500.02521 -11782 !
Rode 4-drs. KADETT 1800 GT, 'zeer veel extra's, bj. '88, nw.pr.
± ’45.000, vr.pr. ’19.900.
Telef. 071 -413036. \
Opel Omega 18i, sch.dak, g. -{glas, met. lak enz, 2-'B7,
’12950. 02205-3645. Auto- j
bedr. LEVERING. ;
Opel KADETT 16 S, bj. '85,
GSi-ombouw, verlaagd, sport- l
velgen, pr. n.o.t.k. 075-705613.
KADETT 1.6 S GL 1985, grijs, '104.000 km, div. extra's, sun- t
roof, trekhaak, spec. vering,

’ 9750. 03494-54238/59126. 'Opel KADETT 18S GT, bj. '88, !
1e eig, 24.000 km, rood,
’18.750. 03438-20879. =KADETT 2 L GSi 16 V, bj. !3-'9O, wit, met div. Access,
ABS, km.st. 22000. Nw.pr. .’48.000 nu ’35.000, 1e eig.
Telef. 04780-86012 'Opel ASCONA 1.6. 4-drs, i
LPG, bj. 1984, roodbruin,(

’ 4900. G.A.C. 035-235430. \
T.k. 15" ATS VELGEN plus ■banden, vr.pr. ’750. 020- '6624729. 'Kassenberg

in onderdelen: .
3 KADETTS GSi 20, 16-klep- '■per. MONZA 3.0. VECTRA 16i. i
CORSA 13 SR. MANTA GTE,
ASCONA SR. Inl. 080-774850.
Opel KADETT 1.8 S, m. '88, i
spoiler voor en achter, alarm, <
stereo radio/cass.rec, s

’ 13.950. Telef. 03240-39070. j
Opel VECTRA 20 CD 4-drs, 'grijs met, van part, bj. 7-'B9,"■32000km, auto verkeert in uit- I
muntende, mooie, goede st, i
v.v. zeer veel opties: alarm, air- ,
co, Pioneer CD-wisselaar in- j
stall, beschaafde Irmscher uit- i
bouwset, Sebring uitlaat,(
elektr. schuif/kanteldak, reken.
ter inz. Nw.pr. ± ’60.000, nu .
’ 39.950. Telef. 023-288544.
REKORD 20 S, bj. '84, LPG, ■zeer luxe uitv, APK, nw.st., ,
’ 4750. 02159-18483. ]
Opel ASCONA 1.6 S, orig. '81, ,
LPG, 4-drs, 4 nieuwe band./ (
uitl, APK 6-92 erg mooi, ;
f 1675. Telef. 02280-15397.
Opel ASCONA 1,6, bj. '82 nw. 'type, APK 6-92 i.z.g. en mooie ;
staat, ’ 2850. Inl. 03418-53608. [
Weg. sterfgeval Opel CORSA t1.2 S, 7-'B6, groen met, i.g.st, )
p/r.prj 8750. 04188-1398. -{Opel Kadett Hatchback, zeer ,
exclusief, w.w.glas, '88, |
/14.950. Autobedrijf LOK- ,
HORST, inr./fin./gar. 03489- .1868/1853. ,
Opel MANTA 20 GTE, bj. '83, <veel access, goudkleurig, APK (
3-92 Telef. 035-239058. ]
KADETT 12 S, 1980, nieuw I
model, rood, APK 10-1992 I
f 1450. Telef. 08385-43226. (
ASCONA 1.6 H.B, 9-'B5, \
groen metall, 1e eig, in perf. 'st, ’ 7500. Telef. 023-321881. j
KADETT 1.2 S, Flash uitv, '84, 1
-ijz. mooi en. goed, LPG, zwart, /
f4950. Inl. 02503-38470. j

T.k. van part. Opel CORSA I.C
S, 1983, 3-drs, APK, i.z.g.st,
vr.pr.’ 5750.020-6106805.
Opel KADETT 1.6 Diesel Sta-
tion, 5-drs, 2-'B4, APK 11-92

’ 4500. Telef. 023-356278.
Door de bank teruggenomen:
Opel Kadett 1.6 DIESEL Sta-
tionc. '90, 5-drs, 5-bak, get.
glas, blauw metall, als nw,
’14.750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
REKORD 20 S LS 4-drs, s-
bak, 11 '86, 1e eig, LPG,

’ 6900 mcl. BTW. 02906-6061.
Opel OMEGA 20 GLS Station,
1988, blauw metall, 97.000 km,

’ 26.750. Autobedrijf Jac
Verhoeven, Best, 04998-98307.
Apart!! Opel Kadett 20 GSi
16-klepper m. '90, metallic lak,
Recaro int, 5-bak, get. glas,
dubb. spiegels etc. etc. Perfec-
te staat, ’29.950. KONINGS-
HOF 02507-15824,Z'voort.
Opel ASCONA 1.6 S, 4-drs,
rood, LPG, 6-'B5, APK, als
nieuw, ’ 6250. Inl. 035-859069.
KADETT 12 S, '87, GL-uitv, E
versn, 5-drs., toerenteller,
sportv, APK-gek, gr. beurt
gehad, pr. n.o.t.k. 070-3255732
Opel OMEGA 20 LS, 3-1989,
rookzilver, elektr. schuifd, 1e
eig, i.z.g.st, ’18.500. 01720-
-76584/44270.
Opel ASCONA Diesel, bj. '83,
4-drs, met. groen, i.z.g.st,

’ 3950. Telef. 02152-63156.
Kadett Caravan LPG, i.z.g.st,
m. '89, ’ 12500. Kadett Cara-
van Diesel, m. '87, ’ 8500. 1 jaar
garantie AUTO KORREKT,
02507-15874.
Opel CORSA 1.3 S, juni '87, 3-
drs., 5 versn, geh. nw.,

’ 10.250. BOVAG, 02297-3910.
OPEL Kadett 16 D, grijs kent,
6-'B9, wit, 5-bak, gesl. uitv.,

’ 11.500 mcl. 03483-4765.
Kadett 20 GSI, nw. model '88,
rood, veel extra's, als nw.
’21.950. Inr./fin./gar. RODEN-
BURG BV, Voorschoten, 071-
-323450.
HH. hand, tegen mr.prijzen:
Kadett 1.3 LS. LPG, 3-'B7,
’10.500. Kadett 1.2 LS Stat,
LPG-o.b, 4-'B7, ’11.500. Ka-
dett 1.2 LS Stat, LPG-0.b., m.
lichte besch, 6-'B6, ’ 7500. Ka-
dett 1.6i, LPG, 6-'BB, ’14.500.
Kadett 1.6 GLS, 5-drs. Station-
car (met schade), LPG-o.b,
6-'B6, ’6950. Kadett 1.2 LS
Station, LPG-o.b, 1-'B4,
’6250 Rekord 20 S Aut,
1-'B4, ’4950. Kadett 1.3 LS,
LPG, 6-'B4, ’5950. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
KADETT 13 S, bj. '86, LPG,
met rad./cass, APK 5-92
i.z.g.st, ’ 9750. 070-3279933.
Opel CORSA TR 1200S, '86, 5
versn, get. glas, 35.000 echte
km's./10.500. 02291-1431.
Opel KADETT 1.6, nw. model
'87, LPG, grijs metall, 4-drs,

’ 9450. Telef. 020-6360025.
KADETT 1.2 S Station, wit,
9-'B4, grijs kent, mot. 100%,
i.g.st. ’ 2950. 033-806612
Opel KADETT Bestel 1.6 D,
nieuwe motor met garantie, bj.
84,APK, ’ 3450. 02159-37997

Opel Senator 3.0, '88, diverse
extra's. KUN 8.V., 078-
-148557/186835.
Schitterende Opel Omega 24i
GLS „Diamant", m. '90, dia-
mantblauw metall, luxe int,
hoofdst, getint glas, stuur-
bekr, centr. lock, 5 versn,
sportvelgen, LPG etc. ’ 24.950.
Gar./inr./fin. mog.
„CARPOINT", 02510-12651.
Uniek mooie Opel Omega 20
GL m. '89, d.blauw met, w.w.
gl, velours bekl, 5 versn,
deurvergr, ABS-remsyst,
siervelg, dubb. sp. etc,

’ 17.950 (onderh.pap. aanw. +
orig.!! Nationale Autopas). Ga-
rantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
Opel KADETT, '85, APK 4-92

’ 7500. Telef. 05296-3346.
SENATOR 3.0 Automaat,
1985, wit, LPG, div. extra's,

’ 13.750.02522-10450.
KADETT 20 GSi, '87, rood, el.
ramen, APK, getint gl, vr.pr.

’ 19.750.03403-71249.
KADETT 1.6 D 5-drs. Caravan,
m. '88 (12-'B7), 118.000 km,

’ 12600. Telef. 01821-2179.
Opel REKORD 20, bj. '80, per-
fecte auto, evt. met APK,

’ 2100. Telef. 02993-68566.
Opel OMEGA GLS, 7-'BB, sta-
tioncar, blauw met, LPG-o.b,

’ 19.900. Telef. 02207-10580.
T.k. ASCONA 20 E Sport,
rood, bj. '81, APK 10-92 Vr.pr.

’ 3350. Telef. 02906-5061.
CALIBRA 20, 17.000 km, bj.
1991, rood, div. extra's. 05980-
-26027, b.g.g. 050-413086.
Door de bank teruggenomen:
Opel OMEGA 20Stationc. '89,
LPG, 5-drs, 5-bak, get. glas,
antrac. metall., als nw,

’ 16.750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778. ,__
Opel REKORD 20S, 1e eig., m.
1983, rood metallic, APK 11-
-1992 ’ 3450. Inl. 023-244259
Opel REKORD 20 S, bj. 6-'B2
4-deurs, APK 8-92, roest- en
schadevrij, ’ 2150. 023-343750.
Opel KADETT GTE I.Bi, aug.
'83, APK 10-92 in perfecte
staat, vr.pr. ’ 8500. Telef. 020-
-6534246, b.g.g. 01641 -4031.
Opel CORSA 1.4 SR, bj. 1-'B4,
grijs metallic, prijs ’ 4500. Tele-
foon 033-619488.
MANTAA 1975, 28SH, 6cil. op
kent, parelm. wit, rood inter,
onderstel GSI, mcl. 5-bak, zeer
exclusieve auto voor serieuze
koper, ’ 15.000. 02208-13915.

Kadett COMBO 1.7 D, verh.
dak, 45.000 km, 1e eig, scha-
devrij, bj. mei '90. Telef.
05708-2994.
CORSA Diesel 3-drs, alu velg,
prachtauto, bj. '88, ’12750.
035-855025/02152-61703.
Opel Omega Stationcar, metal-
lic, 5-bak, LPG, '89, ’23.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
Opel SENATOR 3.0 CD, bj. '85,
extra's: digitaal dashboard,
boordcomputer, AMG sport-
velgen, radio/cass, elektr. ra-
men spiegels, stoelverw. Pull-
man bekleding, alles erop en
eraan, ’ 13.950. Telef. 020-
-6343699, na 20.00 uur.
KADETT I.e. LS 5-drs. Combi,
lichtblauw met, 1988, 75.00C
km, LPG, 1e eig, ’ 14.950. Inl.
02990-39205.
Opel MANTA 20 GTE, bj. '83.
400-uitvoering, als nieuw,

’ 8750. 010-4836008,na 18uur.
KADETT 12 S HB, bj. nov. '84,
APK 4-92 LPG, i.z.g.st,

’ 4750. Telef. 023-387174.

) Opel KADETT 1800 S Hatch-, back, 3-drs, rood, grijs stoffen
int, 5-bak, get. glas, stereo,.dubb. spiegels, 1e eig, 49.000
km, boekjes aanw, schadevrij,

'als nieuw, '89, ’15.950. Telef.: 020-6620530.. Opel KADETT 1.6 Diesel, bj.
'84, open dak, stereo, br. bnd,

\ i.nw.st, ’ 5950. 02262-2686.
'rKadett Diesel, '86, ’B5OO. Re-.kord Diesel, '85, ’6500.
KROON Auto's. 02943-1901/. 3026, zondags gesloten., Opel Kadett 1.6 Diesel, 3-drs.
Automaat, rood met, '85,

"’ 8950, leaseprijs ’ 266 p.m.

' Opel Kadett 1.3 LS, 3-drs, wit,. m. '90,’ 16.950, leaseprijs ’ 458

' p.m. Opel Veetra 1.7 GLS Die-- sel, 4-drs, blauw, schuifd, div.
opties, m. '90, ’21.950, lease-

' prijs ’ 590p.m. Opel Omega 1.8

'LS, 4-drs, wit, LPG, l.m. vel-
gen, m. '89, ’ 16.950, leaseprijs
’462 Opel Omega 1.8 LS 5-- drs. Caravan (Stationcar),

■ blauw, LPG, l.m. velgen, roof-
-5rack enz, m. '89, ’21.950, lea-. seprijs ’607 p.m. Opel Senator
5 3.0 Automaat, schuifd, CD-, pakket, gold met, m. '89,
t ’ 32950, leaseprijs ’ 799 p.m..Inruil/financiering mogelijk.

"CAR TRADE HOLLAND BV,. 020-6010680, Badhoevedorp.

"REKORD 20 S, 12-'B6, LPG,
APK, gr. metallic, i.z.g.st,; ’ 5950. Telef. 03240-19057.,Diamantzwart metallic!! Opel
Omega 2300 Diesel, m. '90, get.~ glas, velours int, 5 versn,
stuurbekr, achterspoiler, door-r lock, dubb. spiegels, van 1e, eig, orig., 91.000km, ’22950.
„FRED HEHL Autobedrijven",

' 3-12 mnd. gar, fin./inr. mog.
023-292400.
Opel Corsa 1.2 S TR, okt. '86,

-1e eig, 27.000 km, geel, 2-

' deurs, i.z.g.st, ’9950. ALTING

'Auto's, 023-254944.

"ASCONA, '81, wem. km, goede
staat, prijs n.o.t.k. Bel 072-
-120804na 18.00 u. (antw.app).
Opel VECTRA 18 S 4-drs. Se-
dan, bj. '89, blauw, met LPG.: Inr./fin. mog. 01619-1978
KADETT 1.6 LS Diesel Station-
car, bj. 1986, APK 15-10-92. als nieuw, ’ 9500. 020-6321853.. SENATOR 25i Aut, 1988,
nieuwste mod, wit, 1e eig, div.. extra's, ’ 32500. 02522-10450.
Opel MANTA 2 LS, bj. '83. met
kanteld, zeer mooi, 5-bak, te-; lef. 030-618720.

'Opel KADETT, bj. '74, i.g.st,
moet iets opgeknapt worden.
’6OO. Inl. 020-6150783.
IRMSCHER Ascona 16 S, t.

" '88, alle opties, zeer mooi. Prijs

’ 16.850. Telef. 03420-93553.
KADETT E, okt. '85, APK, me-: tall. rood, LPG, trekh, sunroof,

1i.perf.st., pr. ’B9OO. Telef.! 02522-30475.
jOpel CORSA 1300 GL Hatch-
back, 3-drs, blauw metall,
grijs stoff. int, 5-bak, stereo,

■ get. glas, dubb. spieg. enz, dir.
v. 1e eig, 60.000 km, boekjes
aanwezig, in nw.st, '88,. ’ 12950. Telef. 020-6620530.
OMEGA 20, '89, 1e eig, boek-
jes, 78000 km, LPG, sch.dak,

’ 18.700.08385-20336.
1Allernieuwste model!! Duurste
uitv.!! Opel Senator 3000 E CD
Automaat, '88, Corps Diploma-
tique uitv.!!, zilver met, zonw.
glas, zwart Pullman inter., air-
co, alles elektr, sportvelgen,
boordcomp, dure stereo,,’26.950. „FRED HEHL Auto-
bedrijven", 3-12 mnd. gar,
fin./inr. mog. 023-292400.
T.k. Opel ASCONA 16 S, +

iLPG, grijs met. 05234-1368.
T.k.a. KADETT Coupé, bj. '77,
uitv. 1900 GTE, sp.vering pi.
verl, sp.vlgn, i.z.g.st, vr.pr.

’ 4250. Telef. 023-390077.
Van part. ASCONA 1.6 S,
10-'B4, LPG, nwe. APK, radio,

L trekh, ’ 4500. 03440-22705.
Opel Rekord STATIONCAR 20
S, 1984, APK juli 1992 i.z.g.st.
Telef. 08350-40301.
MANTA 20 GTE Hatchback,
'83. 5-bak, APK, ’ 4950. Telef.
03210-16843 of 16764.
KADETT 1.6 Injection, 3-drs,
zwart metall, bj. 3-'9O, get.
glas, ’ 18.500. 03406-61518.
REKORD 23 D Stat.car, bj. '84,
5-drs, nette auto, iets lakscha-
de, ’ 4250. Telef. 05250-2518.
OMEGA 20, bj. 5-'9l,
’36.500. Omega 20 Station,
bj. 5-'9l. ’39.000. 5x Veetra
1.6i, bj. '91, ’ 27.500. 2x Kadett
1.4 i Station, bj. '91, ’24.000.
Kadett 20GSi, bj. '89,’ 26.000.
Telef. 01723-9384/8276.
VECTRA 18 S, bj. '89, div. ex-
tra's, antrac. zwart, LPG,

’ 22000. Telef. 01830-30169.
Opel CALIBRA 20, '90 Opel
Veetra 20 GT, 4-drs, '91; Opel
Veetra Diesel, nieuw, '91. Inr.,
fin. mog. Opel service dealer
05712-72342 of 05703- 2084.
Kadett 13 LS HB

bj. '88, 64.000 km, antr. grijs
met, NIEUWSTAAT, v. part,
scherp geprijsd.05232-65641.
T.k.a. Opel KADETT 1.3 S
Club, bj. 10-'88, met open dak,
in perf. st., wit, vr.pr. ’15.000,
ANWB- en APK-gek, rijdt als
nw. Telef. 020-6659105.
Opel MANTA 1.8 S HB, goud,
onderh.boekje aanw, bj. '83, in;pr. st. ’ 7950. 02510-26468.
ASCONA 18 SRE, bj. '85, div.
Access, 2-kleurig, ’ 7750. Inl.
070-3204044/3279373.
Kadett 1.2 S 5-drs. Stationcar,
m. '81, groen met, LPG, trekh,

', dubb. spiegels, stoff. int.,
’2950. Vakgarage IMMINK,
mr. mog. 02526-87227.
T.k. Opel REKORD 20 S, bj.
'83, 5-bak, stuurbekr, ’4200.
Telef. 03431-1494.
COMMODORE 25 S, LPG,
APK, overdrive. stuurbekr, '82,
vr.pr ’ 4500. Evt. ruil/inruil
mog. Telef. 02283-3838.

Van 1e eigenaar zeer mooie
Opel Omega 23 LS Diesel, m.
'91, kl. blauw metallic, getint
glas, 5 versn, stuurbekrachti-
ging, 4x hoofdsteunen, luxe
grijs stoff. interieur. Auto ver-
keert in nieuwstaat. Prijs

’ 23.950. Inruil/financ./garan-
tie. AUTO VLIETSTROOM,
telef. 070-3877768.
Door inruil verkr. luxe KADETT
Diesel, nw. model '85, antraciet
met, ’ 7950. Automobielbedr.
D. Terpstra, 075-213188.
Opel KADETT 1.3 S 5-drs.
Hatchback, m. '86, zwart, grijs
stoff. int, zonw. gl, LPG, zeer
mooi, ’ 7950. 075-169714.
KADETT GT, '85, op gas,
stuurbekr, sportvlg. en spoi-
lers, ’ 8500. Inl. 04182-2172
Opel KADETT 1800LS Station,
5-deurs, kl. wit, LPG, i.g.st., bj.
'88, ’ 11.500.03499-86697

OMEGA 20 I, bj. 7-'BB, sport-
w, schuif/k.dak, LPG, zwart
met, ’ 16.250.038-532150.
CORSA 1.2 S, 10-'B6, APK
9-92 50.000 km, nw.st, vr.pr.
’7950. 075-351256.
Opel Kadett I.Bi Irmscher, wit,
2-'B7, 15 inch sportw., verl.,
compl. Irmscher-uitb, schuif/
kanteld, get. glas, GSi-dashb,
uniek in Ned. Zeer scherpe
prijs. VAN RENSELAAR
CARS, 038-221231.
Opel ASCONA, nieuw model,
bruin metallic, APK-gekeurd,
pr. n.o.t.k. 03435-72225/72586.
GSi Opel KADETT 20 GSi,
sept. 1990afgeg, rood, Recaro
sportinter, digitaal dashb, s-
bak, magn. vlg, verlaagd,
afst.alarm m. doorlock, elektr.
ramen, spiegels, spec. uitlaat
enz, enz. Inr. mog. 023-
-294072/02507-30637
Opel Veetra 1.8 GLS, '89, LPG,
1e eig., met. lak, NAP-pas,
’23.950. AUTO BROEKHOF,
lid Bovag, 023-350765.
Opel Ascona 1.8 Inj, '87, blauw
metallic, 5 versnell, 4-drs,
w.w. glas etc, ’ 8900. Autobe-
drijf SCHIPHOL inr./fin./gar.
mog. 020-6041885.
Reeds 25 jaar een begrip. Opel
Omega 18 Inj. automaat, 2-'B9,
1e eig,kl. wit, ’ 18.750. Omega
20 Inj. 4-'BB, 1e eig, LPG, kl.
blauw, ’ 17.250. Omega 20 Inj.
Stat.car Caravan 6-'B7, 1e eig,
kl. beige, ’ 17.500. 3 x Omega,
alle 1e eig, 2-'B7t/m 5-'B7, div.
Kl, LPG en benz, ook sch.d,

’ 14.000 enz. Inr./garant./
ANWB-keur. mog. BILDT Au-
tobedrijf Bunnik, Prov.weg 114,
Bunnik-Utrecht, telef. 03405-
-61882 zondag 12-16 uur. Aan-
koop zonder garantie ’ 750
korting.
2x bijzonder mooie Omega's
GLS/200Ö, brons met./dia-
mantzwart, m. 1988, get. glas,
central lock, elektr. spiegels,
siervelgen, etc. Vanaf ’ 16.950.
Automobielbedrijf D. TERP-
STRA, 075-213188.
Aangeb. Opel 23 I. D, APK '91
SEDAN Station. Inl. na 18 uur
02526-87038.
Opel REKORD Stationcar 23
Diesel, 5-bak, m. '85, ’6450.
Inl. 02522-11849.
Opel Kadett 1600 Diesel, 9- '88,
d.bl, 5-drs, stereo.inst, sch./-
kanteldak, trekh, 5 versn,
i.nw.st, 81.000 km, mr. mog,
pr. ’15.450. Subaru-dealer
DUBOIS met autopas. Telef.
03410-25801. ■
Te koop Opel KADETT 1.6
Diesel Stationcar, m. '86, wit,
APK 92 Telef. 03419-1958.
Door de bank teruggenomen:
Opel Kadett 1.6 DIESEL Sta-
tionc. '89, 5-drs, 5-bak, get.
glas, grijs metall., als nw,
’12750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.

Uniek
Omega 2.0iLS

'91 (april), rood, 13.000 km,
cpl, met stuurbekr, get. glas,
in abs. nieuwstaat, geen scha-
de gehad, nw.pr. ’ 47.000, NU!!

’ 36.500, met fabrieksgarantie.
Inl. Gar. Vronesteyn, Voorburg,
070-3862841. Zat. tot 17.00 uur.
Financ/inruil mogelijk.
Opel CALIBRA 20, rood, 6-'9l,
1e eig, elektr. ramen/
schuifd./spiegels, br. banden,
sportvelg, CD-speler, alarm,
nw.pr. ’57.750, nü ’47.500.
Telef. 03402-61356.
MANTA 20 GTE 400-uitgeb,
in prima st, '83, m. APK, parel-
moerwit. 04709-85447.
Opel KADETT 1800GSi, bj. '85,
rood, 150.000 km, ’13.750.
Telef. 01723-9384/8276.
Opel KADETT, '84, Hatchback,
1e eig, grijs, i.z.g.st, ’5OOO.
Telef. 03240-10318.
Opel Rekord 5-drs. Diesel Sta-
tionicar, m. '80, nw. motor,

’ 1950. Inr./fin./gar. mog.
„CARPOINT", 02510-12651
KADETT 1.7, D, m. '90, 4-drs.
Sedan, blauw, in nieuw st.
f 14.250. 02550-36575.

Senator 3.0 CD
Bj. 1988, echt als nieuw.

’ 39.000. Telef. 04936-96793.
Door de bank teruggenomen:
Opel Kadett 1.6 DIESEL HB
'89, 3-drs, 5-bak, get. glas,
rood metall, als nw, ’12750.Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.

Ostade
heeft alle technische

MOTORONDERDELEN
o.a. carborateurs, ontstekingen

en alle injectie-delen
013-436997

fax 013-420805
Verzend, ook onder rembours

KADETT Caravan Diesel, s-
drs, bj. dcc '88, 60.000 km, 1e
eig,f 13.500.023-353419.
Opel KADETT 20 GSi, bj. '87,
rood metall, kantelschuifdak,
verlaagd, centr. deurvergr.
Inr./fin. mog. 01619-1978.
ASCONA 16 D, bj. 6-'B4, APK
'92 i.z.g.st, ’3850. Telef.
023-387174.
REKORD 20S Traveler, 8-'B6,
APK 8-92 get. glas, centr.
lock, el. spiegels, LPG, st.blauw
met., bl. tweed bekl. etc,
z.g.o.h, ’ 8750. 03404-60977.
Opel VECTRA 20, blauw me-
tall., 36.000km, bj. 1990. Telef.
04125-1851.
KADETT GTE, bj. '84, zilver-
grijs, verlaagd, nwe. Sebring, in
nw.st, ’ 10.950. 08878-1485.
Opel MONZA 30 E, bj. '80, APK
3-92 ’4750. Monza voor on-
derd,’ 1250. 08340-46002
OMEGA 3000 10-'BB, 65.000
km, v.v. airco, ABS, el. ram,
alum. velg, afst.alarm, boord-
comp, gar. onderh, zilver
met, ’ 35.500. 01880-17756.
REKORD 20 S, '82 4-drs,
blauw metallic, schuifd, rad./
cass, deurvergr, 100.000 km,
nw.st, ’ 3950. 02507-19763.
KADETT Sedan 1.3 S, orig. '88,
LPG, stereo, 52000 km,
i.z.g.st, vr.pr. ’ 12900. 04167-
-81837, b.g.g. 04160-50664.
Opel Omega 24i, '89 (3000-
-look), blauw metall, 54.00C
km, in nieuwst, ’ 34.750.
GEBR. BUCHNER B.V, Berkel
(Z.-H), 01891-12697/13516.
OMEGA 20 GLS Station '90,
antr, LPG, 46.000 km Selles
Auto's, 05204-6451.
KADETT, bj. '80, APK 9-92
vr.pr. ’2lOO. Ascona SR, '79,
APK 6-92 vr.pr. ’l5OO. Inl.
05700-34279.
Opel Senator 3.0 Inj, CD, febr.
'88, autom, digitaal, full option,
schadevrij, 1e eign, ’29.950.
AUTO-WORLD, 010-4770203.

KOOPJES: Kadett 1.6 Diesel,
'83, met nwe. motor, ’4450.
Ascona 1600 S 5-drs, '83,
’3950. Ascona 1.6 Diesel 4-
drs, '83, ’3950. Ascona 19 N,
'81, ’ 1450. Met voll. garantie
en APK-gek. Gar. Snijders,
020-6124248/6151726, ook zo.
Door de bank teruggenomen:
Opel VECTRA 1.7 GL Diesel ;
HB '90, 5-drs, 5-bak, get. glas,
blauw metall, als nw, ’ 19.750.
Met boekjes. 2 jaargar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Opel VECTRA 20 GLS, bj.
15-3-90, zwart metall, 4
hfd.st, ABS, schuifdak, get. +
el. ramen, c.v, gasinstall, ni- ,
vo-reg, el. spiegels. Als nieuw!
Schadevrij! Prijs ’28.500.
Telef. 04125-4576.
Opel Rekord 20 S Traveler ;
Stationcar, bj. '86, goud me-
tall, bruin dessin int, get. gl,
centr. slot, el. spiegels, 1e eig,

’ 9950. Autobedrijf EEKHOF, j
02907-2785/6628.
Opel KADETT 1.2 S, 5-drs, !
HB, '81, sunr, APK 2-92 bijz.
mooi, ’ 2250. 02159-48511.
Opel Kadett Hatchback, LPG,
m. '88, spierwit, zonw. glas,
’12.950. Inr./fin./gar. mog.
„CARPOINT", 02510-12651.
8x Opel KADETT 12 S/13 S,
3/5-drs„ v.a. '85, v.a. ’ 7500.
01729-8100.
Door de bank teruggenomen:
Opel OMEGA 20 '89, LPG, 4-
drs, 5-bak, get. glas, rood me-
tall, als nw, ’15.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778
KADETT Diesel, 5-drs, bj. :
6-'B2 APK-gekeurd, ’2950.
072-110542 ;
Door de bank teruggenomen: .
Opel Kadett 1.6 DIESEL HB
'88, 3-drs., 5-bak, get. glas, i
blauw metall., als nw, ’ 10.750.
Met boekjes. 2 jaargar. Inr./fin. j
mog. 02158-23246/26778. ]
Opel REKORD 20 S, bj. 1982
LPG, APK febr. '92 in goede
staat. Telef. 08873-1735.
Opel KADETT 13S, '87, 3-drs.,
nwe. APK, metall. lak, kz.g.st,

’ 10.950.Telef. 035-850318.
Opel VECTRA 1.8 S, m. LPG,
type '89, i.z.g.st, ’ 17.500.
Telef. 08380-32053.
Opel KADETT GSi. bj. '85, wit,
pr. n.o.t.k. Telef. 085-434379/
511343.
Opel Corsa 1.2 Inj, 6 mnd.
jong, 16.000 km, met fabrieks-
garantie, ’17.750. Telefoon
020-6530802 Hoofddorp,
„CABALT AUTOMOBIELEN".
Door inruil verkregen UNIEK
mooie Opel Senator 25i Auto-
maat CD-uitv, nw. model '84,
lichtblauw metallic, getint glas,
airco, dubb. elektr. spieg,
blauw velours interieur, deur-
lock, boardcomputer, sport-
velg. etc. etc. ’8950. Gar./in-
ruil mog. 02508-3660.
Opel KADETT HB 12 N, 1982
APK tot 17-6-92 in zeer goede
staat, ’ 2750. 020-6125327.
Opel Corsa 1.2 LS, 4-drs, '87,
1e eig, blauw met, get. glas,
gemêl. int, verk. in nw.staat,
APK 9-92 ’7950. Gar./inr
mog. SOENDA Automobielen,
023-263842
T.k. Opel CORSA, bj. 1985,
rood, 63.000 km, inruil/finan-
ciering mogelijk. 01619-1978.
Opel CORSA HB, bijna '85,
zeer mooie auto, als nieuw,

’ 5950. Telef. 020-6106728.
Opel MANTA ZO GTE. 5-bak,
Recaro inter, bj. '84, nw.staat,

’ 9750. 030-942424/893708.
Opel CORSA GSI, 1989,
z.g.a.nw, met schuifdak,

’ 22.900. Telef. 08340-61652
Opel KADETT GTE I.Bi, bj. '83,
3-drs., rood, APK-gek, ’ 8250.
Telef. 02975-40158.
OMEGA Station 24i GL Dia-
mond, 6 mnd. jong, metallic
blauw, supercompleet o.a. air-
co etc, 12000 km, fabrieks-
garantie. Nieuwprijs ’ 66.000,
nü interessante prijs. Info telef.
071-351800.
OMEGA 20 GLS CD Autom,
'88, APK '92 d.blauw met,

’ 17.500.Telef. 02526-73401.
Zeer compl. Opel Omega 2000
Inj. GLS, m. '90, met LPG, s-
bak, rood metall, centr. lock,
dik Pullm. int, 4 hoofdst,
elektr. spiegels, boordcomp,
nw.pr. ’53.850, nü ’22950.
Inr. mog. EUROCAR Hoofd-
dorp, 020-6533475.
Kadett 1.2 S, 10-'B5, ’8750.
Kadett 1.6 GSi, 12-'BB,

’ 17.900. Omega 2300 D, 6-'B7,

’ 11.500. Omega 23D Station,
'88, v.a. ’16.500. 3x Omega
20 GL, LPG, '88, v.a. ’ 16.000.
Omega Sedan Autom, LPG,
6-'BB, ’15.750. Ascona 1.6 S,
5-drs, HB, 7-'B7, ’9400. 2x
Kadett 1.3 S, LPG, 10-'B7, v.a.
’10.500. Corsa 1.3, 3-'B7,

’ 9250. 3x Kadett 16 D Station,
'88/'B9, v.a. ’ll.OOO. Rekord
20 S Station, LPG, 6-'B6,

’ 5700. MEKENKAMP
AUTO'S, 03405-71384/71119.
OMEGA 20 SE '88, 65.000km,
blauw met, centr. vergr, el. ra-
men, sch.dak etc. Nü ’19.900.
HessingDe Bilt, 030-202811.
Opel KADETT 1.6 Diesel, 6-'B4,
kleur blauw, zeer goed, ’ 3750.
Inl. 035-859069.
Opel Kadett 1.3 LS Caravan, m.
'89, papyruswit, LPG etc,
’11.900. Inl. Autobedrijf
SCHIPHOL inr./financ/gar.
mog. Telef. 020-6041885.
Weg. omst.h. OMEGA Station-
car 24i, in CD-uitv, elektr.
schuifd, alarm m. afst.bed,
ABS, stereo cass, mëtall. rood,
mei '91, 13.000 km. Nw.pr.

’ 70.000. Telef. 040-422447.
Kadett Station Diesel, '88, 1e
eig, serv.boek, 5-bak, 5-drs,
get. glas, siervelg, ’ 12950.
EXPOCAR Trad, 020-6153933.
Door de bank teruggenomen:
Opel KADETT 1.6 Diesel Sta-
tionc. '88, 5-drs., 5-bak, get.
glas, rood, als nw, ’ 9750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Opel CORSA 1.2i, 30.000 km,
1991. Dealer Avifauna, telef.
01720-20990

Postbus 376
Helaas ontvangen wij nog vele
advertentie-opdrachten te laat
door foutieve adressering:
Wij maken u er op attent dat de
snelste en enig juistemanier om
uw schriftelijke opdrachten aan
ons te doen toekomen is, als u
deze als volgt adresseert:

ADVERTENTIE-AFDELING
DAGBLAD DE TELEGRAAF/

DE COURANT
NIEUWS VAN DE DAG
Postbus 376

1000 EB AMSTERDAM

Opel ASCONA, 4-drs, 16 S, bj.
'83, ’ 250 schade, prijs ’ 2950.
Inl. 02240-13973.
Door de bank teruggenomen:
Opel Veetra 1.8 GL SEDAN '90.
LPG, 4-drs, 5-bak, get. glas,
blauw metall, als nw, ’ 19.750.
Met boekjes. 2 jaargar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Opel Omega 23 Diesel Sta-
tionc, m. '89, 5-bak, get. glas,
5-drs, dubb. spiegels, dik stoff.
int, verk. in perf. staat,
’18.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
Opel Kadett 1.6 i CL Autom,
'89, 1e eig, papyruswit, w.w.-
glas, orig. aantoonb. 37.000
km, verk. in nw.staat, ’ 15.950.
Gar./inr. mog. SOENDA Auto-
mobielen, 023-263842
Veetra 1.6i, LPG, m. '90,
nieuwst, ’19.900. Corsa, 3-
drs, diesel, m. '90, ’13.950. 1
jaar gar. AUTO KORREKT,
02507-15874.
ASCONA 1.6 Diesel, eind '87,
4-drs, echt iets moois,

’ 10.750. BOVAG, 02297-3910.
Opel KADETT 1.3 SR, 2-'Bl,
APK 9-92 perf. ond, Recaro
int, ’ 2950. 023-356278.
Opel ASCONA 16 D 5-drs.
Hatchback, wit, 7-'B3, mooie
gave auto,’ 3950. 035-232198.
Opel KADETT 18 GT, '88,
elektr. schuifd, vr.pr. ’lB.OOO.Telef. 010-4375239 tot 18u.
ASCONA 1.6 S, bj. '84, zilver
met, verlaagd, 15" BBS
sp.vlg., spoiler, 300 W stereo-
inst, ’ 4750. 03403-80513.
2x schitterend mooie REKORD
20 S Traveller, brons metall./
antr. metall., 5 versn, get. glas,
cv, gemêl. stoff. inter. etc,
v.a. ’ 7950. Automobielbedr. D.
Terpstra, 075-213188.
T.k. Opel KADETT 1.3 LS, 4-
drs, met LPG, bj. '87, 60.000
km, ’11.500. 010-4764088,
bj.g. 010-4143678.
Opel KADETT 1.2 N, 10-'B4,
APK 7-92 70.000 km, perf.
ond, ’ 4850. 023-356278
ASCONA 1.6 S, 1986, LPG, 4-
drs, APK, i.z.g.st, ’6250.
02510-37473 of 06-52802503.
KADETT Coupé 2 liter E, APK
25-10-92 met accesss, vr.pr.

’ 2450. Telef. 075-168661.
Rekord 20 L, '84, AUTOM,
LPG, weinig km, in zeer mooie
en goede staat. 03406-65010.
Door de bank teruggenomen
Opel KADETT 1.6 i Club HB,
'90, LPG, 3-drs, 5-bak, get. gl,
blauw met, als nw, ’ 15.750.
Met boekjes, 2 jr. gar, inr./fin.
mogelijk. 02158-23246/26778.
T.k. Opel KADETT GSi 1.8, bj.
'86, kl. rood, ,15", verlaagd,
i.nw.st, vr.pr. ’lB.OOO. Telef.
08851-14278.
KADETT Autom, bj. '84, 1e
eig, blauw, APK 11-92

’4200. 03454-2211.

Autolak
ALLE KLEUREN

OOK IN SPUITBUSSEN
Otto

Nieuwenhuizen
B.V.

Overtoom 515, telef. 6129804
Amsterdam

REKORD 20 Autom. Berlina,
'83, goud met, LPG, schuifd,
trekh, ’ 3500. Inl. 020-6597855.
ASCONA 16 S, 4-drs, 2-'B3,
APK 4-92 zilver met., LPG-
inst. mog.’ 3250. 023-244259.
Opel Omega 1.8 injectie Auto-
maat '89, blauw metall,
w.w.glas, LPG, ’15.900. Inl.
Autobedrijf SCHIPHOL mr./
fin./gar. mog. Telef. 020-
-6041885.
T.k. Opel KADETT 1.3 Club bj.
1988, 36.000 km, pr. ’ 13.000.
Ringdijk Garage, Adam, 020-
-6944450.
Opel Veetra 1.6i, '91, blauw,
15.000 km, nieuwstaat,
’28.950. AUTO BROEKHOF,
lid Bovag, 023-350765.
CORSA 1.2 S, '87, d.blauw,
84.000 km, met trekhaak, vr.pr.

’ 9000. 03417-52976.
Opel Senator Automaat, m.
'86, diepdonkerblauw, LPG,
centr. lock, schuif/kanteld.,
Pullm. int, 4 hoofdst, i.pr.st,
’9950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
Opel KADETT 1.8S GT, bj. '87,
getint glas, wit, 65.800 km,
sportieve auto, vr.pr. ’12500.
Telef. 03472-1393.
Opel KADETT Coupé 20 SR,
bj. '78, verlaagd, Lexmaul bum-
perspoilers, sideskirts, 15-inch
ATS-wielen, LPG, 4Rally 2000,
nwe. APK. Vaste prijs ’6OOO.
Telef. 01150-15459.
MANTA 20 GTE, 1e eig,
64.000 km, bj. eind '84, antra-
ciet metall, spoilers rondom,
sportint, ’ 8950. 05120-16821.
SPORTVELGEN 14" (nieuw in
doos) pi. banden en wielsloten,
’9OO. Telef. 023-263391, b.g.g.
06-52803186.
Ascona I.BS Sedan, 9-'BB,
109.000 km, blauw met, LPG,
’11.950. Kadett 1.6 D Car.,
4-'BB, 139.000 km, 5-bak, wit,
’11.950. Kadett 1.7 D, 11-'B9,
52000 km, 5-drs, 5-bak, rood,

’ 16.950. Omega 20 CD, 4-'BB,
91.000 km, v. opties o.a. l.m.
wielen, schuifdak, boordcomp.
etc, grijs met, ’ 20.950. Ome-
ga I.Bi Sedan, 11 '89, 72000
km, stuurbekr., w.w. glas, wit,
’18.950. Omega 20, 8-'BB,
131.000 km, rookzilver met,
LPG, ’17.500. Ascona 1.6i,
5-'BB, 146.000km, blauw, LPG,
get. glas, centr. lock, ’10.950.
Ascona 1.8, 1-'BB, 135.000 km,
rood, l.m. velgen, LPG,

’ 11.500. Kadett 1.6 Diesel Ca-
ravan, 1-'B9, 146.000 km, wit,
5-drs, 5-bak, ’15.500. Kadett
1.8Caravan, 9-'B7, 100.000 km,
5-drs, moet wat worden opge-
knapt, geen LPG, ’ 11.500.
WITTEBRUG, 070-3994011.

Opel-tuning
spaghetti uitlaten, sport nok-
kenassen enz, enz. Remeeus
Autosport, telef. 015-623207
Uniek mooie Opel KADETT 1.6
Diesel, '83, met nieuwe banden
en uitlaat, 92000km, als nieuw,

’ 3950. Telef. 02280-15397.
Opel KADETT 1600 1986,
95.000 km, met gasinstall., au-
tom, nwe bnd, APK-gek,
vr.pr. ’ 13.500. 02974-7160.

KADETT 1.2 type C, 4-drs,
automaat, bj. '79, nette auto,
nw. APK, ’ 1500. 02977-23708.
Door de bank teruggenomen:
Opel KADETT 1.6 i HB '89,
LPG, 3-drs, 5-bak, get. glas,
grijs metall, als nw, ’12.750.
Met boekjes. 2 jaargar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.

Heel veel meer i
zit bij de prijs in...!! I

Niet te zien
in deze advertentie-

wel in onze showroom!
Komen dus!! I

OPEL OMEGA 3000, zwart metallic, 1987,45.000km ’fOPEL OMEGA 3000,rood, 1987,110.000km ’2
OPEL OMEGA CARAVAN 3.0 GLS AUTOMAAT, bortfrood metallic, 1989, 45.000km ’9OPEL SENATOR 3.0 CD, platinamet, 1989,58.000km ...’9OPEL SENATOR 3.0 CD, bordeauxrood metallic, '<37.000 km ’9

En ... zo hebben we er nog meervoor u
En wat wijaan taxatie, inruil enfinanciering doen is ongele

Nefkens-Opel Amersfoort
OFFICIALGM-OPEL DEALER

UTRECHTSEWEG, HOEK VLASAKKERWEG, telef. 033-61'
Peugeot

Door de bank teruggenomen:
Peugeot 405 GR DIESEL '89,
4-drs, 5-bak, get. glas, grijs
metall., als nw, ’16.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
PEUGEOT 205 GRD, 8-'B5,
80.000 km, pr. ’7750. Telef.
020-6241575.
405 Break 1.9 GRi
1991, grisgraphite, 25.000 km,
elektr. ramen, centrale vergr,
getint glas, in nieuwstaat.

1 JAAR GARANTIE
Autobedrijf Avelingen, off.

Peugeot-dealer, 01830-33733
205 XRD, grijs kent, dcc. '87,
sch.dak, ROOD, APK. ’9900.
Telef. 070-3176561.
Peugeot 205 GTI 1.9, bj. '88,
grijs kent, SCHADEVRIJ,

’ 17.500. Telef. 08856-1663.
Terug van financinstell.: PEU-
GEOT 405 GRD Diesel, m. '89,
diamantzwart, 5-bak, elektr.
ramen, get. glas etc, schitte-
rende auto, ’ 17.950. ANWB/2
jr. gar./inr./fin. mog. 02510-
-21298.
Peugeot 205 GR 5-drs,
HATCHBACK, spierwit, grijs
stoff. int, 5-bak, get. glas,
dubb. spieg, stereo enz. Dir.
van 1e eig, 89.000 km, '87,

’ 11.450. Telef. 020-6620530.
Peugeot 305 SR, luxe uitvoe-
ring, '85, 118.000 km, APK
6-92 rijdt PERFEKT, mot.
100%. ’ 2950. 023-374502
Peugeot-dealer A.B. VISSER
te Nijkerk b.a. div. excl. auto-
mobielen w.o. 205 GTi 1.9
B'9o 205 GTi FS-getuned, 180
pk, 6-'B9 205 GTi 1.9 11-'B7;
205 GTi 1.6 11-'B5; 205 XS
7-88; 205 XS 11-'B6; 205 Ac-
cent 1.4 8-'B9; 205 KR 1-'B9i
205 GR 11-'B7; 205 Accent '88
en '89; 205 GR 11-'B7; 205 XL
5-'9l; 205 KA gr. kent. 2-'B7;
205 XLD 4-'B9; 205 XLD 3-'9O
309 GL Profil 6-88; 309 SR
2-'B6; 405 GRi 1.9 1-'9O 405
GLi Autom. 1-'9l; 405 Gü
1-'9Q 405 GRi 1.6 1-90; 405
SRi 3-'9O, LPG; 405 GLD 2-'9ft
405 GLD 8-'9O; 405 SRD Turbo
9-89; 405 GLD 1-'B9; 505 GL
Familiale, 62000km, 6-'B9; 505
SX, st.bekr, 1-'B9 enz. enz.
Wat u zoekt hebben of krijgen
wij, bel ons! 03494-54224.
205GTi, wit, 7-'B4, m. '85,APK
10-92 el. sch./k.dak, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 10.000. 035-233068.
Peug. 205 ACCENT 1.1, kent.
31-5-91, 4700km, div. Access,
d.grijs met. Nw.pr. ’22390,
vr.pr. ’ 18.250. Inl. 033-756256
I.v.m. bedrijfsauto t.k. WITTE
Peugeot 205 GTi 1.9, bj. 3-'9O,
ace: schuifd, geh. led. bekl,
afst.bedienb. alarm, 38.000 km,

’ 28.500. Telef. 01718-31320.
Peugeot-dealer Autobedrijf
VISSCHER Culemborg B.V.
biedt aan: 205 Accent, '87, '88,
'89. 206Rallye, '89. 205 GTi 1.9,
'88. 205 XS, '87 205 KR,
schuifd, '88. 205 GT, '89. 205
GRD, '87. 205 Green, '89. 205
GR 1.1, zeer kompl, '91. 305
Select 1.6, '87 309 GL Profil,
'87. 309 XE 1.4i, '89. 309 GR 1.3,
'89. 309 GR 1.6, '89. 309 GTi,
'88. 309 Turbo Diesel, '90. 405
GLi 1.6, LPG, '90, '91. 405 GRi
1.6, get. gl, LPG, '90, '91. 405
GR 1.9 Break, '89. 405 SRDT
Break, '91. 405 SRi, Break, '90.
405 Mi 16, LPG, '89. 405 SR,
'89. 505 SX Autom, '90. 505
Turbo Inj, '87 605 SV 3.0, le-
der, schuifd, '90. 605 SLD. '90.
Alle auto's mcl. 6 maanden vol-
ledige garantie. A, van Die-
menstraat 40 te Culemborg.
Telef. 03450-14545.
205, 1988, felrood, in nieuwst,
’8950. 205, 1989, felrood,

’ 10.950. 03242-3596/1738.
Peugeot 505 TURBO Diesel,
duurste uitv, blauw metall.,
8-86. Telef. 05250-3726.
Peugeot 205 XAD, 4-'B7, wit,
1e eig, grijs kent, I.NW.ST,
vr.pr. ’ 8750. 04188-1398.
Peugeot 205 KR DIESEL 06-
-'B7, wit, 90.000 km, ’12950.
04906-1387
Peugeot 205RALLYE, bj. 1988,
65.000 km, ’18.750. Telef.
05130-26730.
Peugeot 309 GLD DIESEL s-
deurs, bj. '88, trekh, ’ 14.400.
Peugeot 405 GRD Diesel, bj.
'88, 4-deurs, ’17.800. G. Cor-
nelissen Mill, 08859-51072

Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Peugeot 405 1.9 SR, m.
'89, kl. zwart metallic, 5 versn,
stuurbekrachtiging, centr.
vergr, elektr. ramen, alumi-
nium velgen, luxe zwart Pull-
man interieur (80.000 km aan-
toonbaar), deze auto verkeert
geheel in nieuwstaat. Prijs

’ 18.950. Inruil/financ/garan-
tie. AUTO VLIETSTROOM,
070-3877768.
PEUGEOT 205 XE, bj. aug.
1985, kleur blauw, APK 10-92
prijs ’ 5900. Telef. 035-60441.
Door de bank teruggenomen:
Peugeot 405 GR Diesel BREAK
'90, 5-drs, 5-bak, get. glas,
grijs metall, als nw, ’ 19.750.
Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
205 XE 1.1 ACCENT, 4-'B7,
78.000 km, ’lO.OOO. Telef.
020-6992545.
PEUGEOT 205 KA, bj. 5-'B5,
APK 3-92 wit, in nw.staat,

’ 7250. 03418-53147.
Peugeot 205 KR 1.3, m. '87,
ROOD, dik stof inter, 5-bak,
get. glas, stereo, siervelg. enz,
f 9950. 02507-13789.

Bijna NIEUWE 205 GTi ?
6-'9O, 23.000 km, d.grijs ' j; Sch.dak. ’ 28.750. 020-643 g
Peugeot 405 SR 1.9, l fzonw. glas, centr. vergr, «' y
ramen, stuurbekr. enz, R^ s
m. '90, recent ANWB-k*
rapport aanw, ’ 20.950. g,. inruil mog. 02206-1332. \
Peugeot 405 SR 1.9 Statiel g
febr. '89, roofrack, schuif
schadevrij, div. extra's, 1«J :»

’ 24.950. AUTO-WOfl i
010-4770203. ||
205 GT 1.3. 6-'B4, 5-drs., \
wat spuitwerk, TECHN^.

’ 5750. Inr. mog. 08330-IS. \205 GR 1.4, '86, APK *«sunr, LUXE uitv, met. bW^
i.z.g.st, ’ 11.000.035-4163*}-
Peugeot 205 GR DIESEL
drs., 5 versn, wit, 1984, pÜ;
st, ’ 6250. Inl. 05230-1423, l,
Peugeot 505 BREAK, bj.' \
5-bak, gek. tot okt. '92 9%
metall. Telef. 04120-35004,

!Pe'ugeot 405 GL DIESEL; j
tioncar, 8-'B9, stuurbekrai*
ging, wit, ’ 22950. 04906-jf
PEUGEOT 309 GL Profile.»

! trekhaak, bj. 1987. ’ 11*
Garage Keijzer, 02291 -18561i
405 Ml 16-klepper, 8-'B9,f
vergrijs, l.m. velgen, ’ 2&f405 Gü, 1-'9O, LPG, ’l9*
405 GRi, 1-'9O, LPG, ’ 19-1405 GR 1.9, 2-'B9, If’16.400. 405 GR, 6-J
’13.900. 405 GRD, 3-'Bftf: velgen, ’ 17.400. 405 ö|

' 10-'BB. ’16.400. 405 <£, 4-'B9, ’17.200. 405 GLD,'!
'88. ’15.700. 405 GRD B<-;
789, 21.800. 405 GL &>
5-'B9, LPG-o.b, ’16.500.;'
GRD, 9 '89, ’13.600. 309"!
5-'B9, ’ 12400. 309 XLD, 3-,

.’12900. 309 GR, *’12900. 309 GE, 8-,'
’lO.BOO. 305 GLD. Il
’6500. 205XE, 4-'B9, ’ll'
Inr./fin. 035-64444/61842^.

I Zeer mooie Peugeot 205
1.6 GTI Look, bj. 10-'BB, 50'

i km, WIT, 1 jaar APK, al*
cv, stereo, getint glas, ', velgen, ’ 17.500.03402-4860. Peugeot 309 GL PROFIL

i 1986, met APK, ’7950. T«
035-42656. 1
Let op!! Uit faillissement!
Peugeot 405 Mi 16, beide
'89, do.blauw metall. Jhoofdst, el. ramen, doorln
5-bak, stuurbekr, ABS fe 3
syst, 1x schuifdak, dfl
spieg. etc, 1x 86.000 3
’24.950, 1x 126.000 j

’ 22950. Gar./inruil/Arfl
keuring mog. KARST AutoJdrijven Haarlem/Bever»
02510-10478/12264. a

W.o. Peugeot 405 GLD 1.9.
WIT, bj. 8-'B9, 1e eig. I

i staat. Vr.pr. ’21.000 l*
070-3610102 ma. t/m vr 9'
17 u. Privé 06-52704603. A
405 SR, 4'BB, LPG, 80.000*el. ram, SCHUIFD, st.b*, cv,’ 16.950. 020-6129180^i T.k. Peugeot 205, Z.G.O.H-'i 3-'B9. kl. rood, ’ll.OOO. T*
038-532150. a
309 GRD, bj. '87, ECHT <J118.000km, boekjes t.i, wOT

' lijk in staat van nieuw, f
f 10.750.Telef. 075-352573^

205 GTi 1.9/88
grijs, schuifdak, alarm, i
extra's, ’ 21.000. 02159 1<ffl

' Peugeot 205 RALLY E, spo-t
sportvelgen, 100 pk, 1989
lef. 04125-1650. j

T.k. Peugeot 505 DIESEL,
1985. Telef. 06306-42077,
18.00uur. J
VLIETSTROOM Exclusief \zeer mooie Peugeot 405 '
Inj, m. '90, kl. donkerbl
getint glas, elek. ramen,
versn, stuurbekrachtifl'
Vialle LPG-inst., luxe stof **rieur, auto verkeert in nie^staat, prijs ’ 19.950. InruM
nanc/garantie, 01718-7624$
Peugeot 305 GL, 6-'B3, %goede staat, APK 8-92 ’ &
Telef. 079-423744. 2

505V 6
10-'B7, d.bl. met, el. schuj
el. ramen, l.m. vlg. enz, se*
devrij, i.nw.st, ’16.750 ®
BTW. Telef. 03443-2358.
Peugeot 405 GRi, bj. 8-10- 1
o.a. spierwit, w.w. glas,
versn, LPG-install. etc. NW

’ 36.750, schadevrij en in p"(
staat, ’19.950. Met gar. «!
fin. en ANWB mog. Auto
bielbedrijf SMIT HAARL1
8.V., Rijksstraatweg 174, H*
lem. Al 18 jaar een betf
023-380942 a
Peug. 505 Stationw. GTi, \donkerbl. met, bl. stoffen i'
5-bak, elektr. ramen, de1
vergr, sportw, roofrack, di"
van 1e eig, in zeer goede sta
Nieuwprijs ’ 56.000. {
’28.750. 02240-98873/982
Lancia-dealer AUTOSTAD B
Peugeot 505 GLD BREAK^
1986, 177.000 km, pr. ’l3'
metBOVAG-gar. 02291-143.
Peugeot 205 LACOSTE, '88
versn, elektr. ramen, c.v, 6
glas, sch.dak, ’ 10.7
03486-3827/4918. «j
605 SLi, bj. '90, schuif/kant»
35.000km, wit, ’41.500. N*
KENS Utrecht BV, Atoo
weg 68. 030-414243. A.s. ze
nov. open huis van 10-16uuT
205 XE 1.1, bj. '87, RO<
65.000km, 1e eig, prijs ’92
Evt. mr. pi. 3mnd. BOVAG-.
mog. 023-370219.
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IDEAUTOMERKEN
L SPEURDER
I Peugeot
ï5 ACCENT, 10-'B6, 1e eig,
trJO km, verkeert in nieuwst,
jllgQOTelef. 03240-60412

' 205 XS
'. \®- kl. wit, 50.000 km. Vr.pr.

~JjSQ 023-295410/292537._ Sfê°t 305 GT, bj. '84, kleur
27 $£>, APK 9-92, i.g.st, prijs

" *JP- Telef. 030-732747 ofSpH2B54
3* * SRi. bj. 3-'BB, stuurbekr,__ 9las, elektr. ramen, c.v,
" *E mter, trekh, o.h.boekjer w- ’16.950- Inr./gar./fin.
I^AC.L, 02521-11487.T^eugeot-dealer biedt aan"*
Tet r DIESEL, m. '90, blauw
\l.Ia"ie, 1e eig., éénmalig
fr7jsQL035-46912/60561.(Neot 205 GTi, wit, get. glas,

(jlK^elgen, m. '86, ’11.950.■j^Tl mogelijk. 02907-3566/'frSlbjA'dam).
309 AUTOMAAT, alle

'C^'B7, ± 20.000km. Auto-
08860-73109.

ïfcfc 11 zakenauto t.k.: Peugeotlfr> LACOSTE, bj. 11-'B6,
*"?"«, APK /göoo.
DEigg-803433.
«f^GEOT 405 GLD, 1e eig,
to niet, in topcond, aug.
i?'^e.a.b. Bellen na 1500 uurfëgjZ.o.3o2
O* Diesel Break, 2-'9O, wit,
£Ks, aat, ’ 24.950. . VAN■k^9LEN Auto's, 04902-

LE
s
UgEOT 205 1.6 GR Aut, s-

rÜ.fn?' 1, ,8a 9r'Js met-. 1e eig,
-*hkT km- schuifd, aanr.vrij,ial, k' vr Pr- ’16900, mcl.
CT-keur. en BOVAG. Auto-
t)4^jab_aken, 03462-64900.

■205 GTi 1.9
V^Okm, 1991, kl. groen met.
f 03402-66313.
r 505 GLD Diesel Break,- lak w'Jnrood, get. glas, 5-
§ lerf sIOT inter. etc. etc, mooie

'< lriM,c.te auto, ’ 12500.. cffiINGSHOF, 02507-15824.
\ ff'Sep, 405 SR| BREAK bjI$ '3.000 km, vr.pr. ’ 45.750.
*itk

peugeot-dealer Auto~ïïon' Maredijk 175, Leiden.

j^aot 505 BREAK, 1986,
In'r "detail, bruin, i.z.g.st,
j&jjggjelef.023-241473.J|DIESEL Select, bj. '85, antr.
£■ div. opties, i.z.g.st,
gSjJelef. 070-3869113.E GL bj. '85, LPG, TREKH,
iS^ 9r'is' 'n prima st,i^sL_j- 020-6441382
JS9?01 309 GTi, ANTRACIETImri' 1987' 1e eig, 50.000j^05?J027070
?fjot?eer m°°ie Peugeot 505ty^BO Diesel, met alle denk-r e access, met APK, bouw-C: ,1987, vraagprijs ’14.950.piLfnog. Telef 05275-3039.
K ü9eot 205ACCENT, bj. eind
f,l 60.000 km, i.z.g.st,

Telef. 070-3107457.[Neot 505 SR AUTOM ben-
fe£x '81, st.bekr, ’3OOO.Eï*_6lslB.

:«föeot 405 1.9 GR, LPG,
m**' /17400. 405 SR 1.9,

I tS c.v, w.w, stuurbekr,. '.■£■ /16.750. 205 Accent,
LX?' ’7900. MEKENKAMPBfe^iSlS, Q3405- 71384/71119.

«lk.1Q960tlQ96ot 505 GL '83, 1e eig,
il' n aif' 9et- 9|as. schuifd, verk.

st v. onderh, ’2850.!>iok lnr- m°9- SOENDA Auto-ff^glglea 023-263842
3%79e0t 309 XLD Diesel (nw.
f^^) '90, 1e eig. (boekjes
.Aw . sPierwit, getint glas,
"l^k ' velours interieur, s-ijsu', schuifdak etc. nieuw-"!%wL /15.950. Gar./inr./1%/"'8-keuring mog. KARST
y% n r'iven Haarlem/Bever-
VK<S%>\ 0-10478/12264.
l^^ot 405 GL 1.6, met LPG-
j'en-,' 'h- '90, d.blauw, zonwe--1v6r 9'as, velours interieur, 5

irHEu?611-. ’17.950 „FRED
V^ri, Aut°bedrijven", 3-12
r* 59-Mrv?ar- f'n/inr. mog. 023--*^*L'^vis AUT- "84, grijs met,
j / Stoelcon'r. in perf.st, vr.pr.ï-I^-035-40418.',la_5 P

A
eu9eot 205 DIESEL, bj.

ï'35r»wK 392 kl rood' vr Pr\ gfS-Ig'ef ■ 072-643668.
r\ GTi. '86, antr.gr, 80.000
f'Drfc alle extra's, zeer MOOI,

020-6924582.Wi6ot M|l6, portierschade,'VJ, 60.000 km, '89, ’ 26.000..ji^TOlgg-19482
«B<.30t 405 1.6 GL, m. '90.'vv7Dr°ns metall, 5 versn,
'lAütr,. 9|as etc, ’18.900. Inl.
;fjn ,ot>edrijf SCHIPHOL, mr./ji^7^Lm°g 020-6041885.
|, Igm, aankoop huis 205 GTi
!i.ij ' 88. 79.000 km. ROOD,
'OsXl'- vr.pr. ’20.750. Inl.„3fcSh2»2
veuXL, ROOD, bj. 2-'B5, 14"

'T6|^n'l7s/60, vaste pr. ’ 7900.

'5-rjGPD Stationcar 1.9, '90,
.iboTS kleur wit, luxe int,
iSQ&.LU ’27.500. Telefoon. ■"CarT***'2' Hoofddorp,
fc^Ü. AUTOMOBIELEN".

iSobu 0' 4°5 GL 1.6, '89, mdi"-etc iW' 5 versnell, w.w. glas
.WüT e'9en- ’ 15.900. Auto-
-Ba, 'V SCHIPHOL, inr./fin./l;VHgg^o2o- 6041885.
1205eifSe°t - dealer biedt aan""
i'iet S lnJ., 80 pk, 2-'9O, gra-
'l9oiJe e'9, EENMALIG,E^g__o3s-46912/60561.
l2(?ept 205 GL 5-drs, bj. '88,
teg^-ST., ’11.900, fin. mog.
-^°55025/02152-61703.
tiQ.. 'e eigenaar bijzonder
Bfj.e, peugeot 205 XS 1.4, m.
"6rsn 2wart m' 9etint 9'as, 5

'uxe sportinterieur,
"s^rt 9rendeling. Auto ver"
/1-|qJ!? optimale staat. Prijs
lic '*0- Inruil/financ./garan-
°?o tSÜIO VLIETSTROOM.t^*2ZZ!*__
T'ofó 305 GR 5-d^- STA-
H.ni 'M (kent' dcc' '83)'
Sekt. met ■ Perf auto, recentfc^_X49so. 03407-3633.
BU^0.1 «K SR' 1-9. niet.'S^'s-'B9-"eder int, LPG,

87Ü??0t 505 GLD DIESEL, bj.
/ 1. c^w' 5-^k- °Pen dak. Pr.

070-3522778.(j&GTi AUTOMAAT, bj. 1986,

’ qoiJ-2--.st., evt. mr. mog. Pr.
***> 04750-30834.

, 505 GLD SELECT, 12-'B4, an-,tracietgrijs metall., schuifdak,
i.z.g.st, ’ 5950. 033-806612

'Peugeot 309 XL 1.4 Profil,
1-'B9, 130.000km, LPG, schuif-
dak, zwart met, ’ 12950. Peu-. geot4osSß 1.9, 3-'B9, 111.000■km, LPG, get. glas, centr. lock,

;antraciet met, ’ 18.950. 4x
fPeugeot 405 GL 1.6i, 9-'B9, ±
80.000 km, div, kleuren, v.a.

'’16.950. 1x Peugeot 405 SR

' 1.9i, 8-'B9, ± 90.000 km. 1x,zwart, ’ 18.950. WITTEBRUG,
7elef. 070-3994011.
Pracht. 504, AUTOM, '78, wit.

' gas, sch.dak, 1e eig, i.pr.st,,veel nieuw, ’ 3550. 077-
-i515687, b.g.g. 04162-3190.
Peugeot 309 1300, 5versn. okt.

' '86, WIT, APK apr. '92 88.000,km, ’ 9900. 03200-28554.

'Peugeot dealer A. RIDDERHOF
b.a.: 309 GTi 16, grijs kent,

i 4-'9O; 309 GTi, 2-89; 205 GTi
1.6,4-'9O 205Rallye, 2-'B9; 205
GR Autom, 7-'B7; 205 XRi 4,: 7-'9O 205 XLD, 2-'9O; 405
GRD, 7-88; 405 GLD, 12-88;
405 Ridd. design, 7-88; 605 SV
3.0, schuifd, 5-'9ft 605 SLi
11-90enz. Telef. 08340-32851.
Peugeot 205 KR (1400), bj.; 10-'BB, BLAUW met, i.z.g.st,

’ 11.450. Telef. 033-806040.
Peugeot 205 GRD, bj. '84,, BORD.ROOD, vr.pr ’ 5500. Te-
lef. 020-6141028.
Peugeot 205 GTi 1600, bj. '86,
kent. '91, SPOILERS, prijs

’ 14.950.Telefoon 06866-1691.
BLAUWE Peugeot 205 KA,
grijs kent, 5-bak, '87, 75.000
km, ’ 8250. Telef. 02159-36859
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uw occasion.
205 KR 1.4 GREEN, 1e eig,
66.000 km, bj. 9-'BB. ’ 14.250.
Telef. 08877-1959/2681.
405 GR 1.9, bj. '88, zilvergrijs,
LPG, 85.000 km, ANWB-keur.
toegest, ’ 16.250. 023-24M61.
Peugeot 305 GR Break, m. '87,
ivoorwit, met stoff. dessin int,
5-bak, 1e eig, bijz. gaaf en in
prima staat van onderh,
’7650. Autobedrijf EEKHOF,
02907-2785/6628.
Peugeot 505 TD AUT, jan. '85,
grijs met, blauw velours,
i.pr.st, APK, ’5750. 06-
-52822093. ma. 020-6598482
Peugeot 405 GL, m. '90, bj.
11-'B9, 81.000 km (boekje), el.
SCH./KANTELD, w.w, 5-bak,
stereo, ’14.950 mcl. 03404-
-62042/51695.
Door inruil verkregen. UNIEK
mooie Peugeot 405 1.9 GR,
LPG, m. '89, antracietgrijs me-
tallic, getint glas, dubb. spieg,
5 versn, siervelg. etc. etc.

’ 15.950. Gar./inruil mog. Telef.
02508-3660.
Peugeot 205 XE Van, '88, indi-
goblauw, 5 versn, ’ 7900. Inl.
Autobedrijf SCHIPHOL, inr./fi-
nanc/gar. mog. 020-6041885
Peugeot 205 XS, ROOD, 10-
-'9O, 23.000 km, met Sony ra-
dio/cass, i.z.g.st, vr.pr.

’ 21.000. Telef. 03240-36008.
Peugeot 205 KR, '86, 1e eig,
wit, get. glas, schuifd, dubb.
spiegels + spoiler, verk. abs. in
nw.st, APK 9-92 ’8950.
Gar./inr. mog. SOENDA Auto-
mobielen, 023-263842
Peugeot 309, 5-drs, m. '87,
nieuwst, ’ 7950. 205 Diesel, m.
'88, ’ 10.250. 505 Diesel, m. '87,
’B4OO. 1 jaar garantie. AUTO
KORREKT, 02507-15874.
PEUGEOT 205 GTi, bj. '84, an-
traciet, 115 pk, prijs ’10.250.
Telefoon 05280-79388.
Peugeot 505 FAMILIALE GL
Diesel, grijs, 1987, APK 10-92

’ 17.500.Telef. 085-642671.
FAMILIALE 505 Stationcar,
'88, ’18.750. Inr./fin. mog.
Telef. 04936-93003.
Peugeot 205 GTi 1.6, 110.000
km, wit, zeer MOOI, bj. '84, pr.
’9500. 05720-51166.
T.k. Peugeot 405 GLD, '88.
ZWART, i.z.g.st, sportvelg,

’ 17.500. 02152-55934.
405 19 GRi, 1989, LPG. 69.000
km, donkerblauw, ’ 19.900.
VISA Garage, 020-6278410.
405 GRI 1.9 AUTOMAAT,
stuurbekr, schuifdak, 14.000
km, 1990. Schaftenaar, off.
Honda-dealer, Zuiderzeestr.-
weg469, Wezep. 05207-61611.
Peugeot 405 GLi, 3-'9O,
D.BLAUW, LPG, ’18.750 mcl.
Inl. 04124-1068.
205 GT, bj. '85, zilvergrijs met,
5 versnell, 5-drs„ get. gl,
dubb. spiegels etc, in nw.st,
’7950. Telef. 02240-16912
„DE WAAL" Automobielen.
Peugeot 505 GL 1.6, nov. '89,
wit, LPG, AUTOMAAT, 79.000
km, perfecte auto, ’15.500.Telef. 03407-3633.
Weg. omst. Peugeot 205 XRD,
'89, beige metall., PERFECTE
staat, 3-drs. Elke keuring toe- .
gestaan. Telef. 03494-62316.
Peugeot 205 GTI, 9-'B7, ROOD,
get. glas, br. bnd, verlaagd etc.

’ 5950. Telef. 03420-21855.
Van part. 205 XS, schuifdak,
RADIO/cass, bj. 1990, rood,
elkekeur, toegest. 030-422202
Peugeot 505 GL FAMILIALE,
bj. '87. 505 GRI Fam, '90. 505
GR Diesel Fam, '86. 505 GL
Diesel Fam, '88. Autobedrijf
Van Sloten, Urk, 05277-1666.
Echt weg. emigr. 205 XL, '89,
29.000 km, bord, PERFECT.
Vr.pr. ’ 14.250. 01802-1694.
Peugeot 405 DIESEL, nov. '88,
antrac. met, 100%, ’ 17.900.
Telef. 035-236697.
504 BREAK, '79, ’3250. 505
GR, '81, ’2750. 504 Autom,
'69, ’3250. 504 Pick-Up, '80,

’ 4000. 404 Break, '70, ’ 2500.
Keimpe Cars, 06-52823244.
GEVRAAGD Peugeots 504,
505, sloop of schade enz. Af-
stand geen bezwaard. Telef.
06-52823244.Keimpe Cars.
Peugeot 205 XS, 1987, zilver
met, LPG, GOED onderh,
vr.pr.’ 11.750. 03200-43044.
Peugeot 405 GLD, '90,
’23.750. Peugeot 405 GLD
STATION, '90, ’22750. Inr./
gar./fin. mog. 05250-2610.
Peugeot 309 GRD, 11 '88,
WIT, 5-drs, 89.000 km,

’ 14.950. 04906-1387
305 GLD, bj. 1984, 91.000 km,
NIEUWSTAAT, ’5500. Bej-
huis, 03443-3755.

IWegens annulering nieuwe 605
ISR 3.0, met ABS, open dak enjvele EXTRA'S, zeer speciale
korting, kenteken '92 mogelijk.
Peugeot-dealer Ruud Keijer,
02153-15000.
PEUGEOT 505 GL Break Die-
sel, bj. '83, met APK. Telef.
010-4046931,
Peugeot 205 XLD, 1989, 51.000
km, kleur ROOD, pr. ’16.500.
Telef. 078-412610.
Nefkens Utrecht

Dit weekend
OCCASIONSHOW

Zaterdag 2en zondag 3 nov.
van 10.00 tot 16.00uur

Sla uw eigen korting tot ’ 2500
„KOPVAN JUT"

Div. 205 bj.'B6t/m'9l
Div. 309 bj.'B7t/m'9l
Div. 405 bj.'BBt/m'9l
Div. 605 bj. 90en'91

Div. andere merken
Bel voor info 030-414243
Atoomweg 68, Utrecht

afslag Ind.terr. Lage Weide
a.s. zondag

3 nov. open huis
Rij Nefkens

PEUGEOT 205 GR, 5-drs, s-
bak, 72000km, m. '84, ’ 6000.
Inl. 01828-18703.

405M116
1e eig, bj. '88, 97.000 km, per-
fect onderh, mooie staat,
d.grijs met, get. glas, velours
int, sch./kant.dak, magn. velg,
st.bekr, ABS, 5-bak, doorlock,
spoiler. Nieuwprijs ca. ’ 60.000.
Nu ’ 26.500. 020-6263062
020-6372212
205 1.1 ACCENT, '85, beige/
wit, 79.000km, APK 11-92 gr.
beurt, ’ 7900. 079-516385.
Van 1e eigenaar zeer mooie
Peugeot 405 GL Diesel, m. '90,
kl. donkerblauw metallic, 5
versn, getint glas, luxe stoffen
interieur, deze auto verkeert
geheel in optimale staat. Prijs

’ 19.950. Inruil/financ/garan-
tie. AUTO VLIETSTROOM,
070-3877768.
205, bj. '84, 82000 km, APK
7-92 garage-onderhouden,
i.z.g.st, ’ 6500, 023-240603.
205 XAD, grijs kent, bj. 3-'9O,
36.000 km, ZWART, l.voor-
schade, ’ 8750. 03440-11615.
Peugeot 104 ZL, 3-drs, 1983, in
UITST. staat, pas APK-gek,

’ 2900. 023-357899.
405 GLD STATIONCAR, 5-'B9,
88.000 km, metall, dakreling,
als nw, ’ 21.750. 03494-59299.
309 GTi VAN, wit, bj, 10-'B7,
alarm, c.v, ’14.000. Telef.
01820-83661, na 18.00uur.
405 1.6 GR, bj. '89, prachtige
auto, prijs ’ 16.750. Garage
VERKERK, 03437-1308/2006.
Van 1e eigenaar ingeruild uniek
MOOIE Peugeot 205 XE, LPG,
m. '89, zilvergrijs metallic, ge-
tint glas, luxe interieur, sport-
velg, open dak, wiswas, alarm
etc. etc. ’ 10.950. Gar./inruil
mog. 02508-3660.
505 GLD DIESEL bj. 1985,
155.000 km, i.z.g.st, ’6750.
Telef. 08308-21248.
405 Ml 16V, '88, bl. met, leder
int., 5 versn, el. spieg. + ram,
etc. ’28.950. 02240-16912
„DE WAAL" Automobielen.
PEUGEOT 505 GR, 1984, gr.
metallic, LPG, electr. schuifd, ■bijz. mooi, ’ 4750. 023-351086.
""505 SX, 10-'BB, ’17.500"*505 Familiale Diesel, '87,

’ 22.500. 405 GR Stat. Diesel,
'89, ’ 25.500. 305 Station Die-
sel, '86, ’10.500. 205 GTi 1.9,
'88, ’23.750. Gar. Polman,
085-434923.
PEUG. 205 GTi, bj. m. '87, antr.
gr. met, zw. Inter, zeer mooi,

’ 14.950.072-622988.
Van 1e eig. 405 19i GR, bj. 10-
-1989, 70.000 km. Boekjes
aanw. BLAUW met, el. ramen,
get. gl, c.v, 5-bak, ’19.950.Telef. 070-3635609/3975625.
309 KR 1600, '88, 3-drs,
ROOD, 35.000 km, APK 6-92
Vr.pr. ’ 9750. 08384-1260.
309XL PROFIL 1.4i, kleur rood,
bouwj. 1990, vraagpr. ’17.750 ,
Inl. 03402-39777. I
205 GTi, bj. '85, el. ramen, c.v. ;
get. glas, APK 4-92 I.Z.G.ST.

’ 11.900.Telef. 05920-13266. 'PEUGEOT 405 SR 1.9 XL, in 'Ml-uitv, bj. 1989, 50.000 km, ]
ferrarirood, 5-bak, veel extra's, :
l.m. velgen, elektr. dak, ramen,
stoelverw, radio, perfecte
staat. Vaste prijs ’27.500. J
Telef. 02159-10768. I
Peugeot 104 GL, bj. 11 '82, !
APK 692 div. ACCESSOI- 'RES 1e eig, in nieuwstaat,'■’ 2450. Telef. 071-223616. 'PEUGEOT 205 GLD, 5-drs, bj. ''84, APK 12-92 grijs kent,
f 4950. 02159-12552 i
Peugeot 405 SR 1.9, 1e eig,(
antracietgrijs metall, stuur- ,
bekr, LPG, elektr. ramen/ -.
schuifdak, 5 versn, c.v. etc, m, .
'90, ’19.950. HAB HOOFD- |
DORP, 023-294454. -205 GR 1.3, bj. '84, pracht 5- ,
drs, wagen, 5 versnell, nu

_
vr.pr. ’ 6500. 020-6965751. .
Peugeot 305 GL, 11-'Bl,|
BLAUW, 4-drs, APK 10-92,
i.z.g.st, ’ 2900. 033-806612 ,
PEUGEOT 205 GTi, 0 km, geh.|
nieuw, met diverse opties, nü ,
met hoge korting. 085-230983^ ■
Peugeot 205 JUNIOR, 4-'B7, (
59.000 km, d.blauw, ’12750 1
mcl. BTW. Autobedrijf Preu- <ninger B.V, 015-135940. <Schitterend mooie Peugeot '309 SR, m. '87, duurste en zeer <compl. uitvoer., rookzilver me- I
tall, blauw/grijs gemel. stoff. I
inter, hoofdst, getint glas, 5- j
bak, centr. vergrend, wis-was /install, lichtmetal. sportvelgen, I
aanrijdingvrij, ’ 9950. CAR j
CENTRE HAARLEM B.V. ,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur. i
Peugeot 309 GR, 4-drs, \ROOD, 4- '89, 33.500 km, prijs

’ 19.500.Telef. 03418-51351. \Door inruil verkregen uniek|
mooie Peugeot 205 1.4KR LA- "COSTE, m. '86, parelmoerwit, |
getint glas, dubb. spieg., elektr. -ramen, schuifdak, 5-versn,
siervelg., radio/cass. etc. etc.
’8950. Gar./inruil mog.
02508-3660.
Peugeot 505 GR AUTOMAAT, l
bj. 5-'B4, APK 11 '92 in
nieuwst, stuurbekr, elektr. ]
schuifd, ’ 4350. 071 -223616.
Peugeot 205 XE 1.1 S6, bj. '88,
kleur ZWART, i.g.st. ’9700. 1Telef. 03402-43734.
Peugeot 205 1900 GTi, grijs
kent, antracietgrijs met, i84.000km, auto verkeert in abs. ,
nw.st, INTERESSANTE prijs. ]
Inruil mog. Telef. 05223-1487
b.g.g. 06-52918587. j

Peugeot 205 XS, m. '88, spier-
wit, bruin get. glas, spec. bekl.,
siervelgen, 5 versn, doorlock
etc. ’12950. „FRED HEHL
Autobedrijven", 3-12 mnd.
gar,fin./inr. mog. 023-292400.
T.k. onze DIREKTIE-AUTC
Peugeot 605 SV 3.0, kent. 11-'90, km-st. 30.000, alle extra's,
i.nw.st. Automobielbedr. P. v.
Heugten B.V, Peugeot-dealer,
telef. 04760-72077of 73193.
405 SRD, '90, 106.000 km,
champagne metallic, ’21.500.
Telef. 01749-48213.
405 GLD Break 1.9, 8-'9O,
35.000 km, wit, stuurbekrachti-
ger, ’ 30.950. 405 SRDT, 8-'9O,
41.000 km, zwart met, bbs-
velgen, stuurbekr, elektr. ra-
men, elektr. dak etc, ’ 34.950.
605 SLi 20, LPG, 11-'9O,
40.047, blauw, elektr. ramen +
spiegels, ’ 36.950. V.A.G. WIT-
TEBRUG B.V. Den Haag, telef.
070-3429342
Peugeot 205 GTI 1.9, geel
kent, bj. 1987, zeer MOOI.
Vr.pr. ’ 16.750. Inl. 02272-3542.
Peugeot 205 GTi 1.9, 130-pk,
1989, alarm, 26.000km, ROOD.
Telef. 04125-1650.
Peugeot 205 XS, bj. '89, vr.pr.

’ 19.950. Off. Peugeot-dealer
AUTO LEITHON, Maredijk 175,
Leiden. Telef. 071-212911.
PEUGEOT 405 GLi, nov. '89,
60.000 km, wit, in perfecte
staat, alle onderhoudspapieren
ter inzage. Prijs n.o.t.k. Telef.
020-6199423.
309 GTi 1.9. el. sch.dak,
st.bekr, g. glas enz, Van-uitv,
6-'B7, ’13.750. 02205-3645.
Autobedr. LEVERING.
Peugeot 405 GL DIESEL 1.9,
okt. 1988, ’15.000. 040-
-526666.
Peugeot 405 1.9GR BREAK, bj.
'89, 79.000 km, d.bl. met,

’ 23.500. Telef. 04749-1112
Peugeot 205 XL, 3-'B9, BOR-
DEAUXROOD, LPG, 63.000
km, ’ 13.000. 073-124863.
405 16 GRi, juni 1990, 1e eig,
SCHADEVRIJ, 50.000 km,
elektr. schuif/kanteld, rood,

’ 21.250. Telef. 04132-72282
Peug. 205 XRD, '86, grijs kent,
blauw METALL, trekh, APK
5-92 t.e.a.b. 02977-20562
Peugeot 505 GL, met schuif-
dak, bj. '84, met APK. ’ 4000.
Telef. 04241-4651.
205 GTi, 5-'B5, met. lak, nieuw-
staat, ’ 13.500. VAN ENGELEN
Auto's, 04902-45699.
Peugeot 205 RALLYE, '89,
70.000 km, ’16.750. Garantie/
inruil mogelijk. 02523-72129.
Peugeot 405 GRD Stationcar
Diesel, m. '90, smetteloos wit,
gemêl. dessin int, get. glas,
dakreling, 5-bak etc, in prima
staat v. onderh, aanrijdingsvrij,
’24.950. Autobedrijf EEKHOF,
02907-2785/6628.
Peugeot 104, '78, LEKKE radia-
tor, APK 12-91. bordeauxrood,
vaste pr. ’ 650. 03404-32643.
Peugeot 405 GR 1.9, m. '90, 1e
eig. (boekjes t.i.), do.blauw,
getint glas, hoofdst, 5-bak,
dubb. spiegels etc, geheel in
nieuwstaat, ’ 17.950. Gar./
inr./ANWB-keuring mog.
KARST Autobedrijven, Haar-
lem/Beverwijk, 02510-10478/
12264.
205 XS, 12-86, 70.000 km, wit,
AUTOPAS, mcl. stereo. Vr.pr.

’ 11.500. Inl. 040-523981.
Peugeot 405 GLD 1.9, kl. WIT,
bj. B'B9, vr.pr. ’ 19.000, in perf.
staat. 070-3610170 ma. t/m vr.
9 tot 18 u. Privé 070-3899683.
Peugeot 309 GL PROFIL, bj.
9-'B6, kl. wit, 49.000 km, APK
t/m 9-92 mcl. trekh, perf.
auto, ’ 12000. 03499-83665.

605 S LD
champagne metall, 11-'90,
prijs ’39.750. JAN BAKKER
AUTO'S,telef. 05250-4621.
305 DIESEL, bj. '82 nieuwe
APK, weinig km, i.z.g.st, vr.pr.

’ 3450. 03403-71249.
309 1.9 XLD, 5-'BB, 5-bak,
84.000 km, nieuwst, ’ 14.950.
VAN ENGELEN Auto's,
04902-45699.
Peug. 206 GLD 5-drs. DIESEL,
bj. '84, blauw, keurige auto,

’ 7800. Telef. 035-833462
Peugeot 405 SR 1.9, '89,
CHAMPAGNE met, vr.pr.
’27.500. Off. Peugeot-dealer
Auto Leithon, Maredijk 175,
Leiden. Telef. 071-212911.
Peugeot 305 GL, 8-'B5, 1e eig,
BEIGE, luxe inter, in algehele
nw.st,’ 4950. 02507-19763.
Peugeot 309 GT Profile, 5-drs,
m. '91, 1e eig, 60.000 km,
boekjes t.i, spierwit, hoofdst,
get. glas, 5-bak, dubb. spiegels
etc. ’ 16.950. Gar./inr./
ANWB-keuring mog. KARST
Autobedrijven Haartem/Bever-
wijk. 02510-10478/12264.
Peugeot 205 GL, bj. 10-'B4, s-drs, I.Z.G.ST, ’5250. 03404--62042/51695.
Peugeot 205 GTi 1.9, bj. 3-'9O,
kl. WIT, z.g.a.n. Telef. 010--4356161.
Door de bank teruggenomen:
PEUGEOT 405 1.6GR '90, LPG,
4-drs, 5-bak, get. glas, grijs
metall., als nw. ’ 16.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.mog. 02158-23246/26778.
PEUGEOT 505 SX, bj. 10-'B6
km.st. 90.000, blauw metall,

’ 8650. Telef. 02155-17157
Terug van financ.instell.: PEU-GEOT 205 KR, m. '89, antra-cietgrijs, get. glas, 5-bak, GTIspoiler en sportwielen, stereo
etc, geh. als nw, ’15.950ANWB/2 jr. gar./inr./fin. mog
02510-21298. _
Peugeot 309 XL PROFIL, 1-'9Ofelrood, ± 23.000 km. Vr pr
’22.500. Off. Peugeot-dealer
Auto Leithon, Maredijk 175
Leiden. Telef. 071-212911.
Peugeot 205 GTI 1.9, bj. '89,
grijs met, ALARM, CD, vr pr
f 24.450. Telef. 02158-26959.
Peugeot 505 GLD, 1985, in per-
fecte en MOOIE staat. Pr
f 8750. 02291 -1431.
PEUGEOT 305 GL, '84, LPG,
blauw, 1e lak, geen roest, APK
'92 unieke staat, ’3OOO.
02159-17285, Bussurn.

Weg. omstand.
Peugeot 205 GRD, 5 mnd. oud,
mcl. st.bekr. Nw.pr. ’31.200,
nü f 25.000. Inl. 03465-61886.
Peugeot 205 GTi, bj. '86, 130-
-pk, FS-GETUNED, GTi-grille,
schuifdak, sportuitlaat, ver-
laagd ferrarirood, 80.000 km.
Prijs ’ 16.750. 05427-13332.
Peugeot 205 GTI, 115-pk,
ROOD, met onderh.boekje,
1987, ’ 16.900. 04929-64501.
Peugeot 2051.31, m. '86,blauw,
stof. Inter, hoofdst, zonw.
glas, 5-bak, siervelg. enz,
’7950. A.C.H. HOOFDDORP,
023-294072

. Peugeot 405 GR Diesel Sta-
tionc, m. '90, zwart metall, 5-{ bak, roofrack, siervlg, deelb.
a.bank, verk. in perf. st,
’24.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.

) 309KR, 6-'B6, LPG, in NIEUW-
STAAT, ’6950. Telef. 03418--, 61113of 06-52872887.
Peugeot 205 XL DIESEL, bj.. 1985, beige/grijs met, 115.000
km. Van Doorn en Top, Nijker-,kerveen, 03495-71292

■ 505 GTDT, SEPT. '88, elektr.
ramen/schuifd, alarm, cv,, sportv, ’ 17400. 01805-3241.
Peugeot 205 1.6 GTi, bj. 5-'B4,■ GRIJS met, sportvelgen,
’8950. Inl. 080-785938.
PEUGEOT 505 GTi Autom,
9-'B5, stuurbekr, elektr.■ schuifd, elektr. ramen, c.v,
vr.pr. ’4900. Incl. aank.keu-
ring. Automak. Habraken,
03462-64900. BOVAG-lid.

f 205 GTi 1900 "DIKKE", bj. 10--1 '90, 17.000 km, pr. n.otk
Telef. 04954-2153 b.g.g. 1685.- PEUGEOT 205 XL, 6-'B5,
blauw, 1e eig, grijs kent, vr.pr.
’5250. Inl. 04188-1398.

Peugeot 205 KR DIESEL, bj.
'89, wit, 72000 km, ’15.500.
Telef. 033-940119.
Peugeot 505 GLD Diesel Sta-
tioncar, m. '90, 1e eig, 110.000
km, antracietgrijs metall, get.
glas, hoofdst, 5-bak, dubb.
spieg, achterwis/was-inst.
etc, nieuwstaat!! ’22.950.
Gar./inruil/ANWB-keuring
mog. KARST Autobedrijven
Haarlem/Beverwijk, 02510-
-10478/12264.
Wegens beëindiging bedrijf te
koop de auto van mijn vrouw,
PEUGEOT 205 XE 1.4i ,'B9,
26.000km, t.e.a.b. 085-434602
Peugeot 206 GL DIESEL 10-
-'9O, rood, radio/cass, ’ 17.500.
Inl. 04975-3769, b.g.g. 5494.
Peugeot 309 Special Green-
uitv, 3-drs, wit, schuifd,
elektr. ramen, enz. enz, m. '89,
’14.950, leaseprijs ’399 p.m.
Inruil/financiering mogelijk.
CAR TRADE HOLLAND BV,
020-6010680, Badhoevedorp.
Peugeot 405 GRD, m. '91, don-
kerblauw, sch.dak, 33.000 km,
nw.pr. ’42.500, nu ’22.950.
Telef. 020-6108456.

Najaarsaanbiedingen
Nefkens Amsterdam

205GTi 1.9,1-'B9,wit, 47700km, Sebring syst ’25.5001 205Cabriolet1.1,1-'9l,wit,BBookm,alsnw ’34.750

' 205XRD 1.8,1-'9l,rood, 12900km ’24.250205XL 1.1, 987, wit, 5-bak, 72.000km ’ 11.750. 205XE 1.1, 4-'B9, wit, 50.400km ’ 14.750
309XL 1.4, 6-'9O, wit, 27500km ’ 20.250
309XLD1.9,1-'9l,grisgraphiet,schuifd, 21.300km ’24.500
309XL1.3, '87, 79.000km, beige ’l2OOO405 Break GLi 1.6, 2-'9l, blauwmet, 20.500km ’ 31.250

' 405 Break GLi 1.6,4-'9l,rood, 14.200km ’31.750405GLi 1.6,6-'9O, beige met, 25.000km ’ 26.750
405GLD 1.9,4-'9O, rood, 54.000km ’ 28.25C; 405GLD 1.9,1-'9l, grisgraphiet, 30.300km ’30.250

Anthony Fokkerweg 15
langs Coentunnelweg AlO, afslag Sloten

Telef. 020-6178805

' Geopendzaterdag 10.00-17.00uur

Peugeot-dealer Nijs den Ouden b.a.
205GT Aut, '88, blauwmet, 40.000km ’ 22950
205GTi 1.9, '91, d.groen met, 13.000km ’ 34.950
309GL 1.4, '90, wit, 28.000km ’ 19.950
405 Mi 16, '89, antrac. met, 51.000km ’ 35.950
405GLD, '90, antrac. met, 46.000km ’ 28.950
405SRDT Break, '89, d.blauw, airco, 1.m.-velg ’ 34.950
505GTDT, '89, zilver met, div. opties ’ 29.950
505GRAut„'88, blauwmet, 27.000km ’24.950605SRi Aut, '90, d.blauwmet, LPG, 54.000km ’ 47.950

Janvan Gentstraat 116-126, Badhoevedorp
Telefoon 020-6595851

Uniek!
405Turbo Diesel, lederen bekl, '89, alarm, 80.000km ’ 32500; 205XL 11.1,zwart, '90, 20.000km ’17.500309GTi 11.9, rood, '88, 60.000km, centr. vergr, st.bekr ...f 26.500
309GR 1.4 Inj, graf.grijs met, '90, 20.000km, get. glas ...f 23.500
309GL Profil, rood, 1990,800 km ’23.500
309GTM6, bleu miami, 1991, 8000km, schuifdak ’42.500
405SR, wit,'BB, 60.000km, v.v. alle opties ’21.900
505GTi, blauwmet, '87, leer, alleopties ’ 11.500
605SV 3.0,grijs met,'9o, 28.000km, ABS, radio-inst ’56.500
605SV-24, vert sorrento, '91,16.000km, leer, airco,
alarm, CD-installatie, 200pk ’ 87.500

Autobedrijf H. Knaap BV
Cort v/d Lindenlaan 46, Naarden, 02159-47614

Plymouth
VOLARE Coupé, Special, (Tar-
ga), '80, LPG, 6-cil, APK,
i.g.st, ’ 2950. Inl. 05230-14353.

Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Pontiac
Van 1e eig. Bonne Ville LE,
7-'B9, donkergrijs, airco, ABS
etc. 70.000 km. RIETVELD,
Woerden, 03480-12252/13313.
Pontiac Transport SE, kl. wit,
automaat, '91, 6-pers, stuur-
bekr, airco, cruise control, get
glas, centr. lock etc, ’63.500020-6530802, Hoofddorp,
„CABALT AUTOMOBIELEN ".
Pontiac TRANS-AM, bj. '84,
T-bar, veel access, ’27.500.
Autobedr. ITC, 071-320780.
Pontiac FIERO SE, 6-cil, 28
(Fiero), model '87, Amerik. im-
port, kl. zwart, airco, handge-
schakeld, zeer exclusieve auto,
’23.900. Inl. 01862-3334.
Pontiac FIREBIRD V8Autom. E
hr, '84, nw. kent, T-tops,
rood, ’ 23.000. 03438-13241.
T.k. Pontiac PHOENIX LS (au-
tomaat), 1980, ’2OOO. Telef.
04450-1101.
Zeer mooie Pontiac FIREBIRD
Trans Am Targa, zwart metall,
bj. '87, vele opties, 5-speed,
Fuel inj, APK 4-92 slechts
’22.750. 02510-23027 Inruil
mogelijk.
Pontiac TRANS-AM Turbo,
APK, '80, Targa daken, Turbo
defekt, ’9250. Telef. 02979-
-86114.
Voor alle onderdelen, nw. en
gebr, revisies, onderhoud, mo-
toren, APK enz. KAREL OTO
Katwijk, 01718-28021.
'79 TRANS AM 6.6, T-top, veel
opties en snel, ’ 16.500. Inl.
02518-57579.
TRANSAM 455, '76, 1e eige-
naar, tot. gerest. Inr. mog.
023-286659/020-6253344.
PONTIAC Firebird Autom. 2E
Inj, bj. '88, rood, ’23.750.Telef. 02990-25402
TRANS AM, '87, nw. mod, VB,
tuned port inj, aut, rood met,
T-tops, nwe. banden, alle op-
ties, mr. mog. Vr.pr. ’27.500.02230-19448, b.g.g. 41243.
Pontiac TRANS-AM, bj. 1980,
Targa 403, 6.6 liter, i.z.g.st. Te-
lef. 01748-12997.
Z. mooie Fireb. TRANSAM 6.6,
zw, Targa dak, vele extra's, bj.
79,’ 15.500. 040-435192

1986, orig. Pontiac FIERO, au-
tomaat, brons met, 41.000 mi-
les, nieuwstaat, ’21.500. Telef.
03420-92561/92761.
Mooie TRANS-AM 6.6 Itr, bj.
'78, rev. motor enz, ’8750.Telef. 040-621204.

; T.k. Pontiac TRANS SPORT U
i 9, bj. 4-'9l, 19.500km, kl. rood, met. Inr. mog. I.st.v.nw. Vr.pr.

’ 55.000. Telef. 045-414372. I.g.st. Pontiac GRAND LE- MANS, bj. '78, APK 7-92,. Vr.pr. ’ 2500. 02510-22157.
INTERIEUR '79-er Trans Am,

" rood stof. Telef. 02154-15615
_

na 19.00uur., Eerlijke FIERO '87, zwart, nieu-
■we banden, sp.velgen. Vr.pr.

’ 22950. 015-628010
i

Div. SPORTWAGENS o.a. 4x- Trans r\m, 3x Corvette. Inr./, fin, mog. Liberty, 05978-12711.
Vuurrood FIERO V 62.8 MFi

jmcl. sportvelgen/open dak,
orig. 37.000 miles, prachtauto!
’20.000. 070-3602912.Pontiac Fiero 2 M4, '85, spier-. wit, stof inter, hoofdst, get.
glas, automaat, aircond, cruise

jcontrol, elektr. ramen, door-
lock, alarm, magn. velg. enz,

'’15.950. A.C.H. HOOFD-. DORP, 023-294072
I In nieuwstaat verkerende Pon-
tiac FIREBIRD Formula, blauw

" metall, bj. 1986, ’19.750, mcl.
J BTW. Inl. 02505-2013.
Pontiac GRAND Le Mans, '82
in nieuwstaat, nwe. APK,

; ’4750. 02152-56919.
Trans Am Targa, nieuwste

) mod. '86, rood, alle denkb. ac-
ces, als nw, slechts ’ 25.950.
j Inr./fin./gar. RODENBURG
BV, Voorschoten, 071-323450.
Pontiac Firebird Transam,

" 7-'B7, zilver met, airco, el.
ram, zeer scherpe prijs. VAN
RENSELAAR CARS, 038-

-j 221231.
FIERO GT, '88, roodgrijs, alle
extra's, 5-speed, vr.pr.- ’24.750. Inl. 04180-12697.

6.6 Targa
orig. 1979, Transam, zwart met
gouden adelaar, opgevoerde- motor, airco, rood, Pullman, in
nieuwstaat, ’16.950. Telef.
072154790.- Schitterend rood metall.: Pon-

' tiac Fiero GT V6, '88, automaat,

■ get. glas, centr. lock, lichtmet.
_

velgen etc, ’ 27.950. Telef
020-6530802, Hoofddorp
„CABALT AUTOMOBIELEN"
Pontiac-ONDERDELEN, ge-. bruikt, v.a. bj. 1970 t/m 1990
Luijben, Soest, 02155-12478/
13617, Industrieweg 26,Soest.

Jawel h00r... daar is hij dan eindelijk
uw Amerikaan. Meteen ophalen die
Pontiac Bonneville LE

1988
in blauw metallic en 105.000 km, perfekt gereden. En voor

’ 32.500 gaat u nu comfortabel op weg.

Taxatie-Inruil- Financiering
Nefkens US-Cars Amersfoort

Official dealer GM-US Cars
Utrechtseweg, hoek Vlasakkerweg, telef. 033-610644

Porsche

T.k. 924, geh. 944-uitgebouwd, Q'V) Tl irhr.
FERRARIROOD, nwe. banden 7u ~/ "265x50, ’8950. Inl. 02291-1663. rood, beige leder int, airco

~- elektr. schuifdak, compl.
lOrSChe elektr. verstelb. stoelen, spec

Reparaties en revisie ff"' b,and
t
en 255/40 CD

Onderdelen, gebruikt . Auto verkeert ,n nieuwstaat
en nieuw schadevrij, 1eeig.

Garage De Bock 04749-4047 PORSCHE WITTEBRUG B.V._arage ve bock, U4/4_ w/ Voorburg, 070- 3865453

944 27i, nieuw model '88, rood,
alle denkbare access, 50.000
km, interessante prijs. Inr./
fin./gar. RODENBURG B.V.
Voorschoten, 071-323450.
Porsche 911 Carrera 2 febr.
'90, Pon-auto, beslist schade-
vrij, ± 22000 km, 1e eig,
schuifdak, div. extra's, boekjes
t.i, ’160.000. AUTO-WORLD,
010-4770203.
PORSCHE-ONDERDELEN,
nw. en gebr. Tev. rep. en on-
derh, motoren, plaatw,
omb.setsvan alle types. Wams,
Scherpakkerweg 1, Eindhoven.
Telef. 040-521283/517073.
Porsche 911 Carrera 2 Tiptro-
nic, 1991, antracietgrijs metal-
lic, zwart leder interieur, elek.
verstelbare stoelen, CD-speler,
cruise control etc, 32000 km
VAN VLIET Personenauto's
B.V, 01803-13877
Sloopdelen 924, 944, 911, 928.
OMBOUWSETS van 924 naar
944, ’ 1000. Inl. 08380-11951.
Wegens vertrek buitenland
Porsche 928 S 4 AUTOMAAT,
bj. 11-'BB, m. '89, ABS, airco,
leer inter, el. stoelen pi. memo-
ry etc. Schiefer metall, 42.000
km, dealer onderh. (boekje),
verk. in uitmuntende staat. Inl.
09-3211818601.
PORSCHE 944 S 16 V, model
'88, zwart metallic, div. extra's,
orig. 59.000 km, boekjes t.i,
orig. Pon-auto, ’ 54.450. Inr.
mog. Telef. 030-420292.

911 Carrera
M. '89, donkerblauw metall.
met blauw leder inter, vele op-
ties o.a. elektr. stoelen, elektr.
ramen, schuifdak, airco, licht-
met. R.V.F, velgen 17 inch. In-
ruil/fin. mog. ’97.500. A.s.
zondag geopend. P&P
Automobielen, Nw. Loos-
drecht. Telef. 02158-26282
Porsche 928 AUTOMAAT,
1978, airco, stereo, el. ramen,
BBS velg, km.st. 121.000.
Vr.pr. ’ 40.000. 085-621531.
Porsche 911 TURBO m. '89,
24.000 km, kl. ferrarirood, alle
opties, airco, schuifdak, sport-
interieur, verwarmde sp. en
elektr. stoelen enz. Inl. 02510-
-13665. Morees Auto's.
Porsche 944, 32000 km, 10-
-'B7, donkergroenmetall., elektr.
stoelen, alarm, ’65.000. VAN
WIJK, Saab- en Lancia-dealer,
Bloemendaalseweg 329, Over-
veen, telef. 023-326340.
Porsche 911 SC TARGA, '76,
kleur paars met, 3.0 Itr, 5-bak,
Rial velgen, bijz. mooie auto.
Prijs t.e.a.b. Telef. 070-
-3648061. Inruil ruimere auto
mogelijk!
Park Avenue Cars biedt aan:
PORSCHE 911 Carrera 4 Cou-
pé, Am. uitv, indischrood, grijs
leder int. lichtgroen, grijs buf-
felleer int, 5-bak, airco, ABS,
stereo, alarm, schuifd, elektr.
ramen, elektr. st, get. glas,
dubb. spieg, sportw. enz, dir.
van 1e eig, nw.pr. ’289.000,
nu schadevrij '91, ’189.500.Porsche Carrera 4 Coupé, in-
dischrood, zwart int, 5-bak,
airco, ASB, stuurbekr, centr.
vergr, alarm, elektr. ramen,
sportw, Sony CD, get. glas,
dubb. elektr. spieg, dir. van 1e
eig, weinig ber., schadevrij,
nw.pr. ’248.000, nu m. '90,
’149.500. Porsche 911 3.3.
Turbo, lakzwart, zwart leder
int, 4-bak, airco, sportw,
schuifdak, elektr, ramen, centr.
vergr, stereo, alarm, get. glas,
dubb. spieg. enz, 1e eig,
78.000 km, in unieke st, '85,

’ 129.500. Porsche 911 3.3 Tur-
bo, Am. uitv, lichtblauw m.
blauw leder int, 4-bak, elektr.
ramen, airco, alarm, centr.
vergr, schuifd, get. glas, dubb.
spieg, Fuchs velgen enz. Dir.
van 1e eig, wem. ber, in
nw.st, '83, ’95.000. Porsche
944 S Coupé, champagnebrons
m. bruin stoff. int, 5-bak, get.
glas, alarm, stereo, sportw,
dubb. spieg. enz. Dir. van 1e
eig, 87.000 km, in nw.st, '86,

’ 41.950. Park Avenue Cars, in-
ruil/financ/garantie mogelijk.
Alle keuringen toegestaan.
Park Avenue Cars, Slotermeer-
laan 105, Amsterdam, 020-
-6146200/6146285, fax 020-
-6146339.
911 CARRERA Cabriolet, 5-'B6,
wit, d.rood leder, 80.000 km,
div. opties. Telef. 038-225263.
Part. verkoopt RODE Porsche
924, 1979, 1e eig, nieuwe mo-
tor (900 km), autom, elektr.
ramen, airco, i.z.g.st. Prijs
n.o.t.k. Telef. 010-4110164.
Van part. 911 TARGA, bj. '87,
81.000 km, diamantblauw me-
tall, alarm, teer etc, schadevrij.
Vr.pr. ’ 87.000. 01719-12527.
911 CARRERA Coupé, 1977
(orig. 3.0 Carrera), zeer zeld-
zaam, zilv. grijs, leder, leder,
goede staat, alleen serieuze
reacties van verzamelaars/lief-
heboers, prijs si. ’ 45.000. 053-
-341883, b.g.g. 06-52933094.
Porsche 924 TARGA, vuur-
rood, geh. uitgev. als 944, o.a.
Rial sportv, moet u zien! Nw.
m. '81, ’ 15.950. 020-6360025.
Let op!! Unieke aanbieding!!
Porsche 911 TURBO, m. '79,
knalrood van kleur, getint glas,
dubb. elektr. spieg, airco, 17
inch Borbet velgen, elektr. ra-
men, dubb. alarminstall, etc.
etc, ’ 67.500. Gar./inruil mog.
Telef. 02508-3660.
924, bj. '77, zeer MOOI, 15 inch
Turbo velgen, spoilers, el. ra-
men, APK 10-92 ’8750. Inruil
mog. 03200-80302
Porsche 911 TARGA, 1983,
kale carrosserie met schade.
Telef. 075-171505.
Porsche 944, 5-bak, schuifd,
stuurbekr, alarm, absol. nw.st,
'84, scherp geprijsd. Inr./fin./
gar. mog. Occasiondealer
ROOSSIEN BV, 02159-50005.
911 CARRERA Coupé, juni
1987, nauticblauw met, full-
option, achterspoiler, in perf.
cond. A.A. Cars, 02945-3622.
PORSCHE 911 SC, bj. '79, prijs

’ 39.500. Inruil mogelijk. Telef.
045-725447.

911 Carrera 4
1991, 20.000km, airco

cruise, radio/cass, muisgrijs
extra inbraakbeveiligd

dir.auto
94452

1991,19.000km, open dak
leer, radio/cass.

dir.auto
PORSCHE WITTEBRUG B.V.

Voorburg, 070-3865453
2x Porsche 924 1981: 1x zwart
met, perfecte staat, alarm,
nwe. APK, ’14.950. 1x petrol
blue met, nwe. APK, defect
aan motor, ’ 9500. Autoservice
BUNNINK, 03405-67949.

PORSCHE 944, 5-bak, airco,
sp.wielen, alarm, stereo, vleu-
gel. '85. ’ 34.500. 020-6320657.

Porsche Zuid
Nederland B.V.

off. Porsche dealer, 040-453175
biedt aan

div. jonggebruikte auto's
MECKLENBURGSTRAATI

EINDHOVEN
PORSCHE 928 S Aut, m. '85,
1e eig, alle extra's 0.a.: elektr.
schuifd, voll. lederen interieur,
ABS, nieuwstaat, ’ 55.000. In-
ruil mog. Telef. 030-420292

928 5.4
PORSCHE 928 5.4-uitgevoerd.
Autom, leder int, elektr. stoe-
len, ramen, schuifd. Airco, m.
'87, ’69.950. Inruil/fin. mog.
P&P Automobielen, Nieuw
Loosdrecht. Telef. 02158-
-26282. A.s. zondag geopend.
PORSCHE 911 SC Targa, wit,
get. glas, el. ramen, 5-'BO, nette
auto, ’ 39.500. 01726-85430.
911 27 COUPE, bj. '77, imp.
Californië, abs. nw.st, allekeu-
ringen toegest, gerev. motor,
geen ace (standaard),

’ 33.750. Evt. mr. 040-515967.
Porsche 928, type S, '83, 1e
eig, zilver metall, get. glas, 5
versn, met iets werk, ’ 34.950.
Gar./inr. mog. SOENDA Auto-
mobielen, 023-263842
TROUWEN? Rij zelf in een wit-
te Porsche 911. Info 020-
-6446969.
Porsche 944, brons met, bj.
1982 90.000 km, ’24.750. Au-
tobedrijf MIDDENDORP B.V,
off. BMW-dealer, Stationsweg
54, Ede, telef. 08380-19037.
Porsche 924, metallic,
w.w.glas, uniek mooi, '83,
’16.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
911 CARRERA Cabriolet, 7-'B6,
champagne met, bruin leder,
slechts 35.000 km! Div. opties.
Telef. 038-225263.
Van 1e eig, bijzonder mooie
Porsche 924, '82 onder-
houdspap. aanw, d.groen me-
tall, get. glas, Targadak, bruin
tweed velours int, 5 versn,
doorlock, ’15.950. „FRED
HEHL Autobedrijven", 3-12
mnd. gar, fin./inr. mog. 023-
-292400.
911 TARGA, 204 pk, van part,
zwart, bj. 1981, kenteken 1983,
lederen interieur, elektr. ramen
en spiegels, turbo spoilers,
w.w. glas, Pon-auto, i.pr.st. In-
ruil 928 mog, ’50.000. Telef.
04163-75020.
T.k. Porsche 911 SC TARGA
3.0 m, bj. '79, vr.pr. ’ 37.500.
Telef. 023-386327.
Porsche 944 type 2 5-bak,
lockslot, targadak, dubb. Sp,
w.w. glas, elektr. stoelen, spoi-
ler, stuurbekr, '86, ’46.950.
RESIDENCE, 02520-22865/
23773. Inr./dir. huurkoop. 24
mnd. voll. gar. + BOVAG keu-
ring mog.
Porsche 928 S4Automaat, 6-
-1987, 80.000 km, alle extra's. ;
Porsche 928 S4, 5-bak, 3-1987,;
56.000 km, alle extra's. Porsche
911 Carrera 2 Cabrio, m. 1990,
15.000 km, alle extra's. Porsche :
911 S, 1976, silver-edition uitv.i
Auto V.D. BERG, Locht 37,
Veldhoven, 040-535681, zond"
12-16uur geopend.
911 CARRERA Coupé, dcc. '85,
zwart met, led. int, airco, el.
dak, el. spiegels etc, in perf.
cond. A.A. Cars, 02945-3622.
911 SC, wit, zr. mooi, bj. '80.
944 II TARGA (als nw.), bj. '86.
Beide veel extra's en nieuw
kenteken. 040-430376.
PORSCHE 928 S Autom, bj.
'83, donkergroen met, leer, air
co, BBS velgen, onderh.boek-
jes aanw, ’ 44.500. Inr. mog.
072-152262 02208- 96705.
T.k.a. nwe. PORSCHE 928 S
onderdelen o.a. voll. gerevi-
seerde motor, '86, voor

’ 11.000. Inl. 03402-47259.
Porsche 911 S TARGA, m. '79,
nog afbouwen, ’19.000. Telef.
06-52117693.
5x 924, bj. '78 t/m '85, v.a.
’6750. INRUIL/fin./gar. mog.
Telef. 05286-1874.

Carrera
COUPE, zink metall '86
COUPE, blauwmetall '88
2 COUPE, rood '90
2CABRIO, blauw metall '91

Turbo 3.3
Zwart metall, leder '89

928S 4
Schieffer metall, aut '88

*A- Point*
Porsche-dealer

020-6964964
944

m. '83, wit, '87.000 km, 1e eig,
ABS, nw.staat! ’ 28.900.

IMPALA Zoetermeer
079-163661

PORSCHE 924, 9-'7B, orig.
staat, 3e eig, alarm, tax.rapp.
’17.500. Geen kftschautoü

’ 12950. 070-3464933.
911 SC TARGA, '82 zwart,
zwart leder, 16" Fuchs velgen,
airco. Telef. 038-225263.
Porsche 911 TARGA 27i, bj.
'75, blauw metall, nw. dak,
motor gerevis. (pap. aanw.),
nwe. bnd, mcl. stereo en
alarm, in perfecte, orig. staat,
geen import. Vaste prijs

’ 25000. 04192-14381.
911 TARGA, dcc. 1976, USA-
uitvoering, geel, in zeer goede
staat. A.A. Cars, 02945-3622

911 Turbo
Bj. '87, rood met beige lederen
inter, vele opties, elektr. stoe-
len + ramen, schuifdak, airco,
16 inch Fuchs velgen,

’ 139.500. Inruil/fin. mog. A.s.
zondag geopend. P&P
Automobielen, Nieuw-Loos-
drecht, 02158-26282
Porsche 944, ZWART metall,
bj. '83. Prijs ’26.000. Inruil
mog. Telef. 05116-2085.
PORSCHE 944, bj. '76, APK
7-92 ferrarirood, mr. mog,

’ 14.000.Telef. 08338-54149.
Porsche 911 T COUPE 22 bj.
1970, nieuwe APK, ’17.950.
Inruil mog. Telef. 05286-1874.
Zeer HOGE prijs voor APK
afgekeurde en schade
Porsches. Inl 08380-14929.
T.k. PORSCHE 944, bj. sept.
'83, in prachtstaat, ’30.000.

'■Inr. Merc. mog. 02982-6790.

Trouwen?
Wij verhuren zeer exclusief
Porsche 911 CabrioTurbo, wit.
Lincoln Stretched Limousine,
wit, mcl. bar, TV, telef, etc.

A.A. Cars, 02945-3622

ZUIDEMA Automobielen biedt
aan: Porsche 928, m. '81, kl.
champ. metall, v.v. alle opties,
’29.950. Inr. fin. mog. Telef.
010-4780945/4780967.
T.k. Porsche 924, '78, kent. '89,
nieuw overgespoten wit, TAR-
GADAK, nieuwstaat, pr.
n.o.t.k. Telef. 085-428796.
924, kl. CHAMPAGNE, m. '82
veel ace, sp.wiel, i.z.g.st,

’ 14.950.Telef. 02153-15395.
911 SC COUPE, nov. 1980, In-
diarood, achterspoiler, radio/
cassette, in zeer goede staat.
A.A. Cars, 02945-3622
Porsche 944 (Amerikaanse
uitv), TURBO-uitv, CS-in-
stallatie. in nieuwstaat, 1984.
Prijs ’ 38.500. Inl. 08872-1506.
Porsche 928 Autom, airco,
perfecte staat, '80, scherp ge-
prijsd. Inr./fin./gar. mog. Occa-
siondealer ROOSSIEN BV,
02159-50005.
944, wit, bekl. zw, AUTOM,
sch.kanteld, airco, inb.trekh,
side-sk, alarm, alles electr,
autotelef, boekje, 8-'B5, APK
10-92 ’ 39.500. 01820-33245.
Porsche 928 S-uitv, AUTOM,
bj. '80, antraciet, APK, airco,
elektr. ramen, cv, goede staat,

’ 29.950. 085-459570/510872
Nw. model Porsche 944 25
type 11, m. '86, spierwit, groen
glas, sportint, 5 versn, elektr.
ramen, 16 inch magn. sport-
velg. etc, 1e eig, in nw.st!

’ 36.950 (onderh.pap. aanw. +
orig.!! Nationale Autopas). Ga-
rantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
PORSCHE 924, omgeb. 944,
wit, 1977, ANWB keurings-
rapp, ’ 10.500,03469-1967
Porsche 928S Aut '83
Porsche 924, wit '83

KNOOK'S LANDROVER
Telef. 02990-34141

924 TURBO, geh. 944-uitgeb,
ombouw kostte destijds

’ 20.000. Auto verk. in perfecte
st, vele extra's. Inr./fin. mog.

’ 23.500. Telef. 075-171505.
911 Carrera II

Bj. '91, 11.000km, voorzien van
vele opties, o.a. lederen inter,
airco, schuifdak, cd-speler,
elektr. stoelen + ramen, alarm,
deze auto verkeert in absolute
nieuwstaat met fabrieksgaran-
tie. Nieuwpr. ’ 238.000, nu

’ 189950. P&P Automobielen,
Nieuw-Loosdrecht. 02158-
-26282. A.s. zondag geopend.
944, '83, ROOD, div. extra's,
met ± ’ 1000 spuitkosten,
’23.750. Telef. 033-944820
V.a. ma. 03425-1490.
Porsche 911 Carrera 3.2 Ca-
briolet, blauw metallic, blauw
lederen interieur, 48.000 km,
Fuchs velgen, alarm, airco,
1986. VAN VLIET Personenau-
to's B.V, 01803-13877.
911 TARGA Carrera, bj. '84,
Porsche interieur, m. airco,
nieuwstaat. 043-625926
Porsche 924 INJ, bj. '76, kent.
'84, mot. '83, nwe. APK,
sp.vlg, nw. bndn, nwe. uitl,
stereo, taxatiewaarde ’ 10.000.
Vr.pr. ’ 6750. 055-428982
T.k. UNIEKE 911 SC Targa,
zwart, '80, 68.000 km, leer int,
div. ace, in nw.st. 03242-4419
924 2.0 Inj. TARGA, bj. '78,
'APK 8-92 147.000 km, rood.
Vr.pr. ’ 9999. 05920-15539.
Porsche 928 S Kat, 11e mnd.
'87, geheel in nieuwstaat
„Pon" auto. Inruil mogelijk.
CAESAR, Aelbrechtskade 51,
R'dam, 010-4779510,R'dam.
944 TARGA rood, bj. '83, kent.
'86, APK 10-92 i.z.g.st, vr pr
’32500. 070-3456106 of 070-
-3496169 (tijdens kantooruren)
Porsche 911, '80, USA-uitv,
motor klein defect. KUN B.V,
078-148557/186835.
Porsche Service HOFSTEE
928, bj. 85, d. blauw metall, led
inter, div. extra's. Vr.pr

’ 69.500. 02152-68898/53422
Van part. perfect onderhouder
911 CARRERA, 1984, brons
met, lederen stoelen, spoiler,
16" Fuchs etc. Boekje aanw,

’ 59.500. Telef. 010-4667671.
Porsche 944, bj. 684, Indisch
ROOD, zwart int, si. 98.000km
(boekjes). Garage Dyjers, telef.
038-656333.
Porsche 944 S TARGA, '83,
elektr. ramen, alarm, wit, APK.
Inl. 04125-5578/4631.
Porsche 911 TARGA 27i, bj.
'70, motor '76, rood, ’22500.Telef. 04920-47067, na 18 u.:
04920-??34fi

Snellers
eigen lease v.a. ’ 1500p.m.

Ferrari Testarossa '90
Ferrari32BGTS '87
Mitsubishi HSX 3000GT . nieuw
300SEW140, zwart met demo
300SE Wl4O, alle opties . nieuw
911 Turbo 11, demo '91
928S 4'87-'BB
928Swit-rood teer '84
911 Carrera4 '89
911 Carrera antraciet '87
911 Carrera steingrau '86
911SCblauw '83. 911 Flachbau Cabrio rood ..f. '78

1 944,11 '85t/m'BB
300CE, antraciet '88
190E alle opties, zwart met.. '89
325iCabrio, zwart met m.'B7
280SL, nieuwstaat '82
Ford Mustang Cabrio S.OGT '86
""Snellers, Koehorstmaat 12"*

"Deurningen (0), 074-770777"
Porsche 924, 1976, parelmoer
DONKERROOD, ’11.500. Te-
lef. 080-786161.
4 VELGEN + nwe. winterban-
den + ski-imperiaal, voor 928.
Inl. 020-6799141.
Porsche 944, supermooi, s-
bak, w.w.glas, '83. ’32950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./.fin./gar. 03489-1868/1853.
T.k.a. Porsche 911 CARRERA
Cabriolet, bj. eind '86, airco, le-
der, kl. wit, zwarte kap, nwe.
bnd, goed onderh, vr.pr.
’95.000. Te leveren met
BTW-faktuur. 05207-65100.
944 25i, 5 versn, stuurbekr,
elektr. stoelen/ramen, d.blauw
metall, 54.000 km (serv.boek-
je). Pon-auto, bj. 3-'BB,
’59.500. Auto SMEEING,
Soest, 02155-13227of 25441

Zakenvervoer?
Wij verhuren Lincoln Streohed
Limousine, mcl. bar, TV, telef.

AA. Cars, 02945-3622

Gevraagd!!
Alle Porsches, direct contant
geld. SNELLERS, 074-770777.
911 CARRERA Cabriolet, 5-'B4,
Ind. rood, 125.000km, zwart le-
der, div. opties 038-225263
Porsche 928, nov. 1980, 5-bak,
Grand Prix-wit, radio/cass , di-
verse opties, in zeer goede
staat. AA. CARS, 02945-3622
HOFSTEE Porsche-service: in
opdracht 911 SC, '82 kl. wit,
Fuchs velgen pi. schuifdak,
zéér nette auto. Vr.pr. ’ 49.500.
Telef. 02152-68898/53422
911 CARRERA Coupé, 4-'B5,
grijs met, d.rood teder, 78.000
km, div. opties, Pon-auto.
Telef. 038-225263.
Porsche 944, '85, BRONS me-
tallic, elektr. dak, stuurbekr,
airco, get. glas, ’ 32500. Telef.
040-521283.
PORSCHE 911, '74, zeer goede
staat, nieuwe stoelen en ban-
den, ’ 25.000. Inl. 020-6908060
Porsche 928 S 4Automaat,
USA, 1988, zwart/crème leder
interieur, schuifdak, dubbele
airco, ABS, stereo/CD, cruise
control, elektr. verst, stoelen +
memory, 38.000 ml. VAN
VLIET Personenauto's B.V
01803-13877
Porsche 924, diamantzwart,
sportvelgen etc, ’ 14.750.
Inr./fin./gar. mog. Occasion-
dealer ROOSSIEN BV, 02159-
-50005.
Jongem, regio Arnhem, zpjekt
PORSCHE 924/944 om op te
knappen 08348-1135/1120.
Porsche 911 3.2 Carrera
CABRIOLET, bj 8-'B4, Pon-
geleverd, metall, lederen inter,
el. ramen/spiegels, vergr, ste-
reo, Fuchs velgen, alarm Pr

’ 79.500. 2 jr. gar./inr./fin. mog.
Autobedrijf Ehrensperger,,
02240-13712
FUCHS 7 + 8x16,6 + 7x16,

'7 + 8 x 15, en diverse plaat-
werkdelen. Telef. 020-6401924
of 06-52829617:Kassenberg in onderdeten:!PORSCHE 944 en 924. Telef.

' 080-774850.

' 911 CARRERA Targa, 6-'B5.
zwart, zwart leder, 118.000km,; div. opties. Telef. 038-225263.,Porsche 924 S, bj. 8-'B3, GRIJS
met, in nw.st, mr. mog. Telef.
01829-4938

"Porsche 944, '86, antraciet
met, elee. ramen, "stuurbekr,
airco, i.z.m.st, ’47.500. Telef.- 010-4583096. - "Opel-dealer b.a. PORSCHE■ 944, 1985. 89.000 km, ’ 39.500.
Telef. 01608-20652

911 SC3.oCoupé, 1981, metallic blauw, ’47.500911 SC3.0 Coupé, 1983, zinn metallic ’64.500944 Coupé 25,1983,airco, schuifdak ’34.950
Alfa Burgerjon 02522-10450

Porsche 928 GT
maart 1990, 51.000 km, 5-versnellingsbak, elektrisch schuifdak,
kleur metallic rood/zwart, airco, lederen sportstoelen, alle extra's
origineel, vr.pr. ’ 160.000. Telef. 04122-2145 (kantooruren).

Officieel Porsche-dealer
Wittebrug B.V.
biedt aan diverse Porsches

924 S, rood, 120.000km, stuurbekr, open dak '85
9245,r00d, 53.000km, stuurbekr, 1eeig '86911 SC leer, airco, radio/cass, rood, schuifd '79Diverse Turbo's, collectors cars v.a. '75911 Turbo, d.blauw m. 120.000km, zeer compleet '82
911 SCTarga, leer, airco, cruisecontrol, r./cass '83
911 Cabrio, d.blauw, leer, 115.000km, radio '86
911 Coupé, beige, leer, airco, CD, 99.000 '86
911 Carrera, blauwmet, airco, leer, r.c
928SAut,airco, leer, cruisecontrol, d. blauw '86
928Aut,airco, leer, rad./cass, d.grijs '84
928S4, beige, airco, schuifdak, rad./cass, 34.000km '89

Laan van Nieuw Oosteinde 100, Voorburg, 070-3865453
Reliant

T.k. RELIANT Robin 850,
APK-vrij, vr.pr. ’975. Telef.
023-359603.
RIAHO, '83, nieuwste model,
i.z.g.st. Inruil mogelijk. BOVAG
garantie.Telef. 01745-15411.
SCIMITAR GTE 6 A, '78, niet
ingevoerd, bruin, ’ 14.000 met
alle opties. Telef. 075-213124.

RELIANT Robin, bj. '78, kl.
oker, in goede staat, ’ 3400.
Telefoon 05954-12412
ROBIN 850 Bestel, 1981,
slechts 80.000 km Telef.
01745-15411.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS Bel voor infor-
matie/brochure 020-6 805 805

Renault
Renault 25 GTX 22 Inj. fase 2
(nw. model) '89, 1e eig, 90.000"km (boekjes t.i). Staalgrijs I
metallic, get. glas, 4 hoofdst, "el. ramen, doorlock, 5-bak, 'stuurbekr, digitaal dashbord, .
sprekende boordcomputer, l.m.
velgen etc, nieuwstaat!! aan-
rijdingvrij, ’19.950 Gar./inr./
ANWB-keuring mog. KARST
Autobedrijven Haarlem/Bever-
wijk. 02510-10478/12264.
Bijz. luxe R 25, 4-cil. MONACO,
m. '88, havanabruin met, rund-
led, inter, 4 hoofdst, 5 ver-
snell, stuurbekr, el. ramen,
r.b.s, c.v, siervlgn , ’ 17.950.
Automobielbedrijf D. Terpstra, '075-213188. '"

ESPACE GTX 22 Injectie,
2-'9l, 19000 km, wit, alles in
kleur, verlaagd, getint glas,
afst.bed. alarm, dakreling en
vele extra's, zeer mooi, pr.

’ 49.900 Telef. 040-125223.
Renault 25 TS, orig. '89, LPG,
ZELDZAAM mooi en goed,

’ 18.750. BOVAG, 02297-3910
RENAULT 11 GTL, m. '88. 1e
eig, 60000 km, abs. nw.staat,
’8950. Inl. 020-6250096.
Renaurt 21 Passenger, groen
metall, 5 versn, stereo-install,
LPG, RBS, i.nw.st., 127.000
km, mr mog ,pr ’ 15.750. Su-
baru-dealer DUBOIS met au-
topas. Telef. 03410-25801.
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JE___2____E3_____T Personeel■■■.>■■■...■.......■. ■Ter ondersteuning van de directie bij de uitvoering van haar beleid, zoekt zij een

DIRECTIE-ASSISTENT m/v
Gegadigden dienen aan de volgende Een grafologisch en psychologisch
eisen te voldoen onderzoek kunnen deel uitmaken van
- Diploma HEAO/Bedrijfs-Econ. of de P^edure.

juridischerichting Uw gegevens worden vanzelfsprekend
- Enkele jarenervaring op vertrouwelijk behandeld,

management-niveau |- Passend in een team van harde
werkers, die op plezierige wijze met
elkaar omgaan Belangstellenden kunnen hun- Creativiteit eigenhandig gesqhreven- Gevoel voor P.R. sollicitatiebrief met uitvoerig- Leeftijd ± 28 jaar. curriculum vitae vergezeld van een

UMpTCTC|||J pasfoto zenden aan:
'■"m|l N.Wetsteijn& Zonen B.V.

J /~V i 7 Bunsenstraat 18
\/ \) M 3316 GC DORDRECHT.

De Hay Group HOOfd SlippOrt Staff
Met 90 kantoren in 30 landen
is de Hay Group één van de In de afgelopen vier jaarheeft Hay Nederland een snelle groei
grootste internationale advies- doorgemaakt in omvang en aantal gerelateerde adviesgebieden
S,frfi'inlL enr Mnmi dn°P het Zo is in deze Periode het aa^l management consultantsWcrrxicrrßin van rturrian ■ i_i_ i_i ■" " ■■ ■ "■ ■
Resources Management in de verdubbeld en zijn er twee nieuwe units gevormd en uitgebouwd.
meest brede zin: optimale
benutting en sturing van het Onze support organisatie heeft met deze groei gelijke tred
menselijk potentieel in gehouden en bestaat uit secretariaat, desk top publishing,oS'o^t^nen wfonze wordprocessing, receptie en repro (totaal ca. 20 medewerkers).
cliënten bij organisatiestructu-
rering, veranderingsprocessen, Net als met de consulting staff willen wij ook met de support
bemannings-, honorerings- en organisatie de komende periode een verdere professiona-
vrlaqsStukkenffeCtlVl,eitS" üserings-slag aangaan. Het resultaat dient een optimale support

en servicing van de externe en interne klanten te zijn. Daarom
Hay Nederland zoeken wij een Hoofd Support Staff die, in deze nieuwe functie,

de ontwikkelingen door een adequate sturing en beheersing in
De Nederlandse vestiging van de door het bureau gewenste banen leidt.de Hay Group bestaat thans uit
ruim 75 medewerkers, ver- ..
deeid over vier practice areas: Naast het managen van de dagelijkse adequate inzet van de

support staff en het stellen van prioriteiten daarin, draagt het
" RewardManagement Hoofd Support Staff ook zorg voor werving, selectie en
' EffeSven&e°sr9an' Satlon beoordeling van deze medewerkers. Andere verantwoorde-
" Human Resources lijkheden liggen op het gebied van (het gebruik van) onze

Planning & Development huisstijl, inkoop en introductie en begeleiding van nieuwe
" Research & Information medewerkers.

Services Het spreekt vanzelf dat de functie het eerste aanspreekpunt is
Onze cliëntenkring bestaat uit Vo°r de SUPPort Staff' hen 9oed °P de hoo9te houdt van
grote en middelgrote bedrijven relevante ontwikkelingen en de betekenis daarvan aangeeft voor
in de industriële, financiële en het functioneren van vandaag en morgen.
dienstverlenende sector, als-

6n no' f°r lndien het Hoofd Su.PPort staff de functie succesvol wil vervullen,
dient hij/zij te beschikken over een goede combinatie van
persoonlijkheid, tact, initiatief en motiveringsvermogen. Hij/zij
heeft minimaal 5 jaarervaring in een overeenkomstige functie.
Zijn/haar leeftijd is tussen 29-45 jaar.

Indien u belangstelling heeft voor deze interessante functie
binnen ons dynamisch bureau met een motiverende, informele
sfeer, nodigen wij u uit uw schriftelijke sollicitatie met curriculum
vitae vóór 16 november a.s. te zenden aan:

Hay Management Consultants 8.V.,
TJrg\7_f^_YU\»T¥\ Catharijnesingel 42, 3511 GC Utrecht.±MayyjL Ulip T.a.v. Petra M.C. Stoelers, tel. 030-333233.

■■■■■pmmlhl IFi__/*]Vé7__T*__l^.,iW*l

■ , Funktie : - Het systematisch bezoeken van grossiers CV,
■|MÉgÉ^M|9|Hal|BMMa|AßU^| H adviesbureaus, grote installatiebedrijven en aannemers.

W_y. - Het bevorderen en realiseren van de verkoop.
■X - Het geven van kommercieel en technisch advies.

_nt^taWHfêÊÈÊÊÊÊI_M H Profiel : - Hij/zij is 25 tot 45 jaar jong.
■7. - Kan op direktieniveau onderhandelen.__pP"PP^WWi I " ezit konnmerc' ë'e en technische ervaring inzake

HS||j|Utf|jiJ!gjjè!Mfl H CV of sanitair.
g^g ■ Tevens zijn wij op zoek naar m/v

B__B_H___i___B_A____HßlAßlßh_--hi-H

Funktie : - Het bevorderen van de verkoop door het syste-
JMJÉÉH I"7 matisch bezoeken van hoofdzakelijk adviesbureausB/ en architektenbureaus, waarbij het verstrekken van"^WpPBPPPPPPBiH I kommercieel en technisch advies essentieel is.

>|_PHPMIÉPVMM I . Profiel : - Hij/zij is 25 tot 45 jaar.
Jm£ a^^i^gHß .|n het bezit van kommerciële en technische ervaring

m_y inzake CV of sanitair
■7 - Bekwaam om op niveau te onderhandelen.
\\\/ Wij bieden : - Een interne opleiding.
W_y, - Een aantrekkelijk salaris.
■7. - Een dynamische werkkring.BT' - Een middenklasse firmawagen.
B/" - Goede toekomstperspektieven.

B Br/ Interesse? Stuur ons dan uw uitgebreid curriculum vitae metWw.' recente pasfoto. Uw sollicitatiewordt uiteraard vertrouwelijk
//////v/////////// behandeld

ÜPïCO thermic
NVVASCO NV THERMIC
t.a.v. Dhr. J. Vaessen ta.v. Dhr. H. Magyar
Kruishoel'straat 50 3650D/7sen Heulentakstraatzin 3650Dilsen
Tel. 0932-11.75.61.93 Tel. 0932-11.75.63.88 _gkFax. 0932-11.75.61.62 Fax. 0932-11.75.61.62l *__£

[ 1Iflttx'

Boemaars
Transport B.V.

gevestigd te Molenschot
Ten kantore van het Handels-
register te Tilburg is een be-
sluit als bedoeld in artikel 208
Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek ter inzage gelegd.

De Directie

I VRIJWILLIGE VERKOPING
op MAANDAG 11 NOVEMBER 1991

in de Koepelzaal van het Ramada Renaissance Hotel (v/h Sonesta Hotel),
's avonds na 7 uur

KANTOOR-APPARTEMENTENCOMPLEX
„SYMPHONY-BUILDING"

DE LAIRESSESTRAAT 158-160-162 TE AMSTERDAM

Het betreft een in 1990 gereed gekomen en geheel nieuw onder architec-
tuur gerenoveerd kantoor/appartementencomplex van totaal ca. 1500 m 2.Het gehele complex is o.a. voorzien van een nieuwe gasgestookte c.v.-
installatie, nieuwe elektrische installatie, mechanische ventilatie.

DE LAIRESSESTRAAT 158
Kantoorpand, bestaande uit souterrain, bel-etage, 1e en 2e etage (totaal
ca. 500 m 2bruto vloeroppervlak). Het perceel is geheel overeenkomstig de
bestemming in gebruik als kantoor.
Huuropbrengst ’ 167.269,- per jaar.

DE LAIRESSESTRAAT 160 en 162
De beide panden bestaan elk uit 4 geheel nieuw gebouwde luxe woonap-
partementen. Deze zijn royaal van indeling, voorzien van eigen berging in
het souterrain. De appartementen hebben een eigen c.v.-combi-ketel,
eigen gas/elektrameter, huistelefoon-installatie, was/droogcombinatie en
vaatwasmachine.
Huuropbrengst nr. 160’ 159.888,- per jaar
Huuropbrengst nr. 162 ’ 134.400,- per jaar
Lasten per jaar: erfpachtcanon (herziening 31-7-1994) ’ 1.69874; onroe-
rend-goedbelasting ’ 4.843,-; contributie watergeld ’ 534,76.

Direktie-makelaar: Dick Stradmeijer bv
020-6.73.22.66

& makelaars & taxateurs og
de lairessestraat 156,1075 HL amsterdam

Notaris: Mr. A. L M. Schulte (Boekei de Nerée)
Jan Luykenstraat 16,1071 CN Amsterdam.
Tel. 020-8733973

De Financiële
Telegraaf

Dagelijkse leidraad voor de moderne zakenman.

/^AZZINTHEATRE
_fa^*É3"_l'TiTc^..i)i '»\ 3*4'Td ïiTii

lADVERTISING SALES- AND |
BUSINESS REPORTING

FOR AMBITIOUS
MEN AND WOMEN - AGE ± 28 YEAR

Challenging - educative - rewarding career job
Travelling around theworld

based in Brussels or in Amsterdam.
University degree is a must.

Background in advertising sales and journalism is an asset I
Salary + commission + expense account.

Please write to mrs. Leen Meskens
ARAB BUSINESS REPORT <72, Avenue Franklin Roosevelt - 1050Brussels
Tel.: 02 640 5085 - Fax: 02 648 84 73_-_________________-___-___-__-______-_^|

I
Reageren
op een advertentie
onder
BRIEFNUMMER?

Adresseer uw brief dan als volgt: ,
BeSdltgrtiif
£«, Ds Courant <s^2lkwsQiiik_B^

Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Attentie!

Vergeet vooral niet in de linker-
bovenhoek van de enveloppe
het briefnummer te vermelden.

DE NIEUWE LICHTGEWICHT VAN
CANON KAN ELK TYPE AAN.

ledereen wil tegenwoordig printkwaliteit, éenregelig correc- ■ *Sss=aï*^^^^i^_if !
" Ja, stuur mij meer informatie

een zo licht mogelijke draagbare tiegeheugen, automatische pa- over de Canon ES 3.
schrijfmachine. pierdoorvoer, vetdruk enzovoort. Bedrijf: |
Daarom komt Canon nu met de En dat alles voor een zeer be- Adres: — j
nieuwe ES 3 personal elektroni- taaibare prijs. Postcode:

sche schrijfmachine. Met de Canon ES 3 perso- " |
Een professioneler type bestaat nal elektronische schrijfmachine
! Contactpersoon: _ Jer niet in zijn gewichtsklasse. bent u klaar voor elke persoon- |

De ES 3 mag dan weinig lijke schrijfuitdaging. ! stuur deze bon in een envelop «mder
wegen, zn kwaliteiten liegen er Bel voor meer informatie: j Knfiiness MachinesNederlandB.V., . . . tt-- i " i. i n~r^~ „~~„r- r- ! Antwoordnummer 2000,
echter niet om. Hij biedt onder 02503-70285, stuur een fax: ! 2130 xa Hoofddorp. -~ !__________

£-_.. jju %£Ameer professionele daisywheel- 02503-70284 of vul debon even in! pQ O T2-n _.'
PERSONAI rVTEWRITEH

Canon professioneel typen voor iedereen.
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FINANSCOOP
Centurion
is te traag
; ue tweede helft van 1991 zou

Xo°r Philips de 'oogsttijd'
""^en zijn. De resultaten van
jfêTatieCenturion - door pre-
V"e nt J. Timmer vorig jaar

I 9estarf - worden pas in de
J^eede helft van '91 zichtbaar,
I h, benadrufcte de Phüips-top
A j*er op keer. De winst die over

st tweede kwartaal gemaakt
7erd (f552 müjoen) kwam
j^*1 ook als een plezierige ver-
p?sing. De verklaring vanuit
J^dhoven hiervoor: de af-j^^fcing van het concern in
"*t kader van Centurion gaat
netter danverwacht."et derde kwartaal, het bc-

***} van de 'oogsttijd', was
T*nder florissant. Een winst
v1?1 ’ 188 müjoen bij een be-
T^jfsresultaat van f469 mü-
ï!?n- De verklaring vanuit

het zit tegen door-
at de concurrentie op het ge-
r^d van consumenten-élek-
fonica een enorme prijzenero-
*'tot gevolg heeft.. ®e consument geniet met
■*"e teugen van de prijzen-

IrOtfog waardoor alleen al in
??* derde kwartaal de prijzen
°y de detaillisten met zon vier

Procent daalden. De omzet
r*n de divisie consumenten-\Produkten van Phüips was
| "er deeerste negen maanden
j*i dit jaarruim 400 müjoen
y*9er dan over de vergelijkba-!"e periode in 1990 (f 17,9 mü-
yTd tegen f 17,5 müjard). Het
esultaat van de divisie houdt

' »e*n gelijke tred: f 1,1 müjard

'te9enf 0,7 müjard.
, "eze verslechtering vertroe-elt het zicht op de resultatenVQ-n operatie Centurion. Het
j°eï van de operatie was én is

simpel: met minder men-
?* meer presteren. En wie de
k^.rs over het derdekwartaal
e*cijfct, komt tot de conclusie

'■yt het doel gedeeltelijk be-
r*ktis.
i omzet over het derde

is gestegen ten op-
_on van het derde kwartaal
ff°: f 13,5 müjard tegen
1*3,1 müjard. Tegenover de

5-700 werknemers in '90
j er nu 250.200. Omgere-
jfnd betekent dat dateen Phi-, te-werknemer in het derdeportaal / 53.896 omzet heeft*?Creèerd. Vorig jaar was dat

f45.911. Anders ge-
9d: met minder mensen
r presteren, is gelukt.

ij. l W^nst Per werknemer lag
f7e derde kwartaal op zon
t

50. Worden deze bedragen
j°°r het héle jaar berekend7011 komt de omzet per werk-
iJtle'r uit op , ongeveer
.^6.000 en de netto-winst op

000. Het zijn betere resulta-
dan over 1990 toen de om-

flf.Per werknemer rond de'Joo-000 lag. Winst was er*berhauptniet.
g "raag blijft natuurlijk ofj.enturion voldoende is. De
foeterde resultaten komen
j*t eens in de buurt van de

concurrenten. Bedrij-

<^n als Matsushita, Toshiba,
0

nJ/ en Pioneer hebben een
to^26* Per werknemer dietwee
,7 drie keer zo groot is. Een
l^J^tvergélijking is al nauwe-
J*s te maken. Het zijn frac-
-0

s die Phüips verdient ten
Pochte van deJapanners.
yperotie Centurion is nu

nrjtTn een ?aar °P 9an9- Er z^ntwee jaar te gaan voordat
u tum-around' voltooid is.
h uitgangspunt is goed en
(je «oei lijkt langzaam te wor-
jjjn bereikt. Het grote pro-e/nx is dat er nauwelijks tijd

P7"^26"007"^ in de con-
ee betekent
jl directe aantasting van hettoj^edrijf «in Phüips. Errdt nog een winstje ge-
f^Kt bij de divisie consu-
p^tenprodukten maar als de
hiJSerosie doorzet, komen

T Verliezen in zicht. En dat
? jf,n9t onontkoombaar met
Ce Tnee dat Timmer operatie

in versneld tempo
''loeten uitvoeren.

ArnoReekers
7* NEDLLOYD — Nedlloyd
br 2yn belang van 50% in Ver-Ver?96 de Meyer te Terneuzen
h 0 °pen aan de mede-aandeel-
V_rh' A' Verbrugge en drs M.
Var. k"e' die tevens de directie;. " net bedrijf voeren. Dat heb-n Nedlloyd en Verbrugge de

Ver gisteren bekendgemaakt.

Beurs vindt een tijdelijke
opvolger Van Outersterp

door PETRA VAN DEN BRINK
AMSTERDAM,zaterdag

De Amsterdamse effectenbeurs heeft een tijdelijk oplossing
gevonden voor de opvolging van de commissaris voor de
notering en directeur beurszaken, P.H.J. van Outersterp.
Hoekman Rob Zieck, gedelegeerd bestuurslid van de Vereni-
ging voor de Effectenhandel, zal dezefunctie voorlopig op zich
nemen, bijgestaan door de commissie voor de notering. Hij
vervult dezerol nu ook albij afwezigheid van VanOutersterp.

In beurskringen weet men
verder te melden dat alge-
meen directeur van de Am-
sterdamse effectenbeurs, J.K.
Brouwer, de contacten met de
beursgenoteerde onderne-
mingen zal gaan onderhou-
den. De overige taken van de
commissaris zullen worden
uitgevoerd door de guide-
bank, een orgaan dat toezicht
houdtop de beurshandel.

De woordvoerder van de
effectenbeurs, jhr. H. de Ra-
nitz, bevestigde eerder deze
week op de Dag van het Aan-
deel dat er „een oplossing"
was gevonden voor de opvol-
ging van Van Outersterp, die
19 december met pensioen
gaat.

sic tussen Van der Wielen,
Padt & Postmaa en Wolbers,
lijkt Zieck definitief gekozen
te hebben voor zijn huidige
baan. Het ligt dan ook niet
voor de hand dat hij deze ad
interim functie van commis-
sarisblijvend zalvervullen.

Een moeilijk punt in deze
constructie blijft dat Zieck
geen onafhankelijke positie
inneemt. De taak van Van
Outersterp, als toezichthou-
der op een ordelijk verloop
van de handel, is ruim 10 jaar
geleden in het leven geroe-
pen. Van Outersterp heeft
toen alle zakelijke banden
met zijn hoekmansbedrijf
moeten verbreken omdat hij
absoluut geen persoonlijke
belangen mocht nastreven bij
de uitoefening van zijn func-
tie als scheidsrechter op de
beursvloer.

De Amsterdamse effecten-
beurs is alzeker één jaarnaar-
stig op zoek naar een geschik-
te kandidaat voor deze kader-
functie. Een aantal gegadig-
den passeerde derevue, waar-
onderRob Ziecken oud ABN-
topman M. Cram, maar dit
liep allemaalop niets uit.

De commissie voor denote-
ring bestaat ook alleen uit
beurshanderlaren: twee hoek-
lieden en twee commissio-
nairs. De commissieleden
moeten de commissaris voor
de notering advies geven bij
de uitoefening van zijn func-
tie. Er kwam nog wel eens
kritiek van de leden dat Van
Outersterp weinig overleg
voerde met de commissie, bij-
voorbeeld toen de notering in
HCS werd teruggedraaid.

Zieck trok zich eerderterug
op grond van zakelijke motie-
ven. Als commissaris voor de
notering moest hij namelijk
als directeur/eigenaar van het
hoekmansbedrijf Van der
Wielen & Co. alle zakelijke
banden verbreken met zijn
beursfirma. Na derecente fu-

AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS KRIJGT'MENSELIJK' GEZICHT

Harry Mens maakt van
Enhobel vastgoedfonds

door SJUULPARADIJS
LISSE, zaterdag

Het Damrak krijgt een
'menselijk' gezicht. Harry
Mens, de makelaar uit Lisse,
heeft een voet tussen de deur
gezet bij de beleggingsmaat-
schappij Enhobel, de Engels-
Hollandse Beleggingstrust.
De huidige directie van het
fonds, de Hollandse Koop-
mansbank, heeft 170.000 pre-
ferente aandelen verkocht
aan een consortium onder lei-
ding van de zakenman Mens.
Enhobel met een belegd ver-
mogen van ruwweg ’ 35 mil-
joenwordt omgedoopt in een
onroerendgoedfonds met bin-
nen twee jaareen belegd ver-
mogen van ’ 1 miljard.

De transactie, waarmee een
bedrag van ’ 17 miljoen is ge-
moeid, zat al enkele maanden
in de pen. P. de Groot, direc-
teur van de Hollandse Koop-
mansbank, kon gisteren niet
anders doen dandegeruchten
bevestigen. „Volgende week
wilden we dit nieuwspas naar
buiten brengen," aldus De
Groot. Overigens ontkende
De Groot op 16 september jl.
nog tegenover ons dat er geen
belangrijke wijziging zou ko-
men bij Enhobel.

De plannen van Harry
Mens, die vooral bekendheid
geniet door culturele uitspat-
tingen met bijvoorbeeld ope-
ra-ster Luciano Pavarotti,
hebben de laatste maanden
bij de Hollandse Koopmans-
bank tot verhitte discussies
geleid tussen de raad van
commissarissen van Enhobel
en de directie. „De raad van
commissarissen staat volledig
achter deze plannen. De raad
blijft dus zitten," stelt desge-
vraagdDe Groot.

Uit vertrouwelijke corres-
pondentie blijkt echter dat
mr H.J. van Lookeren Cam-
pagne, de voorzitter van de
raad van commissarissen,
zich op 4 julivan dit jaarnog
fel keerde tegen de voorgeno-
men deal. 'Van Lookeren
Campagne, oud-topman van
De Centrale, sprak in een
brjef zijn bezorgdheid uit
over het handhaven van de
beursnotering in zowel Am-

sterdam als Londen als Mens
zijn plannen zou doorzetten.

De voorman wenste des-
tijds zelfs niet feitelijk in te
gaan op de inhoud van de
directievoorstellen. „De raad
blijft van oordeel dat gelet op
de aard van de beleggers die
in Enhobel participeren en
het feit dat de door Enhobel
uitgegeven effecten niet al-
leen in Nederland verhandeld
worden, ongewenst is de aard
van de beleggingen van Enho-
bel te wijzigen of Enhobel
materieel om te vormen in
een onroerendgoed-beleg-
gingsmaatschappij," aldus'
Van Lookeren Campagne, die
gisteren niet voor commen-
taarbereikbaar was.

De lucht is dan nu kenne-
lijk opgeklaard. „Van Looke-
ren Campagne was toen te-
gen, omdat ik nog niet met
hem had gesproken. En dat is
nu wel gebeurd," zegt Mens
via de autotelefoon. „De com-
missarissen zijn vorige week
ingelicht. Ze kunnen 'ja' of
'nee' zeggen. Er moet nu een

nieuw prospectus worden ge-
maakt, waardoorhet mogelijk
is om de doelstellingen van
Enhobel te veranderen."

Uit het jaarverslag van En-
hobelblijkt dat de maatschap-
pij momenteel nauwelijks be-
langen heeft in het onroerend
goed, het beperkt zich tot
1,2% van het totaal. Het ge-
rucht dat er tweede-hands on-
roerend goed van een Zweed-
se bank zal worden inge-
bracht, bestrijdt Mens krach-
tig.

Mens, al ruim 25 jaar een

succesvol makelaar en inmid-
dels een bekende Nederlan-
der, betreedt voor heteerst in
zijn loopbaan de catacomben
van het beursgebouw aan het
Damrak.

„Binnen twee jaar zal het
belegd vermogen van Enho-
bel ’ 1 miljard bedragen," al-
dus Mens optimistisch. „Er
zal nieuw onroerend goed
worden ingebracht. Dat is
aantrekkelijk, want volgens
mij bevinden we ons momen-
teel in een baissemarkt. Het
grote verschil met de overige
beursgenoteerde vastgoed-
fondsen is, dat Enhobel be-
hoorlijk liquide is."

Enhobel, opgericht in 1929,
kunnen we dan rekenen tot
de grotere onroerendgoed-
fondsen van ons land. Mens
laat bijvoorbeeld Vastned ver
achter zich, maar ook 'pro-
bleemkinderen' VHS en Uni-
invest hebben het nakijken.
Of ook de Britse aandeelhou-
ders akkoord gaan met de
transformatie moet worden
afgewacht. Volgens onze in-
formatie bezitten onder meer
Equitable Life Assurance So-
ciety, GRE Asset Manage-
ment en Teather & Green-
wood gezamenlijk meer dan
30% van de gewone aandelen.

Volgens De Groot van de
HollandseKoopmansbank zal
er als het prospectus is ver-
schenen- een aandeelhouders-
vergadering worden uitge-
schreven. Dan zal blijken of
de plannen van Mens worden
gesteund. De zakenman heeft
samen met wat vermogende
particulieren nu ’ 12 miljoen
liquide middelen in het fonds
gestoken.

Harry Mens, inmiddels 25 jaar in het onroerendgoed, haalde
deze zomer de Italiaanse operaster Luciano Pavarotti naar ons
landvoor een concert in Ahoy. Foto: Peter Zonneveld

Manager: 5,3% meer
Van een onzerredacteuren

LONDEN, zaterdag
De Nederlandse manager gaater dit jaargemiddeld 5,3% in

salaris (inclusief prestatieverhogingen) op vooruit. De salaris-
verhogingen variëren van 2,5% tot 11%. Exclusief prestatie-
verhogingen bedraagt de gemiddelde verhoging 3,6%. Voor
het komende jaar worden „all in" salarissenverhogingen
voorzienvan 4,2%.

Dit blijkt uit een onderzoek
van Employment Conditions
Abroad (ECA), waartoe in Ne-
derlandbehoort het adviesbu-
reau voor internationaal per-
soneelbeleid'de laCroix'. Be-
keken zijn de salarissen van
het hogere kader, een groep
die in Nederland gemiddeld
bruto’ 140.846verdient.

Internationaal gezien is dat
geen onaardig salaris.Met een
netto-salaris van ’80.585 ver-
dient de Nederlandse mana-
ger echter zeer gemiddeld.
Door de vrij lage kosten van
levensonderhoud komt ons
hogere kader er toch weer
redelijk gunstig uit. Met name
Scandinavische managers
kunnen door het dure leven
daar veel minder met hun
geld doen. Managers in Zwit-
serland, Duitsland en Frank-
rijk hebben bijna het dubbele
aankoopkracht.

Maar verreweg de meeste
koopkracht hebben managersin Hongkong, de Verenigde
Staten, Singapore en Zwitser-
land. In Hongkong liggen de
bruto salarissen voor het ho-
gere kader ongeveer op het
zelfde peil als in Nederland.
Maar in Hongkong houdt
men door de lagere belastin-
gen daar wel ’40.000 meer
aan over.

700 aangesloten, internatio-
naal opererende bedrijven
waarvan ongeveer 90 een (Eu-
ropese) hoofdzetel hebben in
Nederland.

ECA werlft voor ongeveer

Belastingvereenvoudiging: graag ofniet
Onze inkomstenbelasting moet eenvoudiger worden. Zegt het

regeerakkoord. Er komt een Commissie voor Belastingherzie-
ning. In de wandeling wordt gesproken van de commissie
Stevens, naar haar voorzitter, de senator die tevens fiscalist is.
Men komt binnen de daartoe gestelde termijnen met een
rapport. Het is een parmantig boekwerk geworden. „Graag ofniet"zostaat er op de omslag.

Zon rapport uitbrengen,
dat is toch geen kleinigheid.
Daar ligt het dan, mooi te
wezen in zijn roomwit kaftje.
En daar verschijnt een stoet
van belastingdeskundigen, die
zich op het rapport werpt. Het
is, voor de schrijvers, toch wat
beangstigend. Ons land is we-
reldrecordhouder fiscalisten.
Reeds in abso-
lute aantallen
zitten we bij de
eersten. Doch
bezie het eens
per vierkante
küometer. Dan
zitten wij met
zon 3,8 fiscalisthoog aan de top
met ruime
voorsprong op
nummer twee,
Duitsland, dat daar slechts on-
geveer 2,2 Steuerberater te-
genover plaatst. Het is duide-
lijk. Met zoveel deskundigheid
in huis moeten derapporteurs
wél weten waar ze 't over heb-
ben.

We zijn inmiddels een paar
maanden verder en in het al-
gemeen wordt er wélwülend
over 't rapport gesproken.
Vooral in politieke kringen.
„Nee, natuurlijk een heel, heel
belangrijk rapport, moeten we
echt naar gaan kijken in
1992." Het weekblad (voor fis-caal recht, aflevering 5978, van
26 september 1991) komt met
een themanummer. Een aan-
tal professoren licht het rap-
port, graag of niet, door. Zij
verpakken het beleefd, doch
spuien pittige kritiek. Het is
een leerzaam nummer. Het be-
wijst dat al die fiscalisten in
ons land de belastingheffing,
langzaam maar zeker, tot ech-
te wetenschap verheffen.

Waardering hebben wij
voor de beschouwing van pro-
fessor Cnossen, een Rotter-
dammer. Zijn betoogtrant is
niet altijd even strak, maar
zijn inzicht is de moeite
waard. Hij wijst op de politie-
ke kosten van belastinghef-
fing. Wat bedoelthij daarmee?
Wélaan, neem een homo politi-
cus in zijn eenvoudigste ge-
daante. Het gaat er deze mens
om het belastinggeld te beste-
den op een manier die electo-
raal wordt geapprecieerd.
Daarmee, echter, is zijn toe-
komst nog niet verzekerd. Het
belastinggeld moet ook geïnd
en dat vindt het kiezersvolk
vervelend. Een al te hardhan-
dige heffing kost stemmen; dat
nu zijn de politieke kosten. De
wetmatigheid is deze: zolang
de gemiddelde politicus denkt,
dat de extra gulden die tuordt

uitgegeven meer stemmen
trekt dan er aan de andere
kant door een gulden extra te
heffen afgaan, zal die uitgave
ook geschieden.

Dat wetende is het gemak-
kelijk in te zien, dat er aan al
die vereenvoudigingsvoorne-
mens een staart zit. De com-
missie Stevens kreeg een op-
dracht mee. De grondslag, het
belastbaar inkomen, moest
worden verbreed. Dat bete-
kent het schrappen van aftrek-
posten. Door een bredere
grondslag kan het tarief wor-
den verlaagd. En het geheel
moest eenvoudiger worden
dan het was. Aan de uitgaven-
kant mocht de commissie niet
komen. Zij moest „budgettair
neutraal", niet alleen voor de
schatkist maar in principe ook
tegenover de belastingbetaler,
opereren.

Als het per saldo niets uit-
maakt, waarom dan de héle
exercitie aangegaan? De com-
missiegeeft zélf het antwoord:
als de belastingheffing eenvou-
diger wordt, dan kan er doel-
matiger worden geheven, wat
weer een maximale opbrengst
oplevert. Daar gaat het dus
om. Vervang het woord 'doel-
matig' eens door 'geruisloos.
Hoe geruislozer de heffing, hoe
groter rendement. Dat is het
politieke ideaal: merkt de be-
lastbetaler niet, dat hij beke-
ven wordt, dan zijn de politie-
ke kosten van de heffing ge-
ring en kan aan de uitgaven-
kant worden gescoord. Dat
proces is al tijden - zij het op
een beetje knullige manier, de
politici zijn vooralsnog meer
onbewust dan wetenschappe-
lijk met die politieke kosten in
de weer - gaande.En de com-

missie helpt braaf mee. Zij
verzint nogal wat om het aan-
tal belastingbetalers dat direct
met de fiscus in aanraking
komt terug te dringen. Een zo
lang mogelijke eerste tarief-schijf, minder aftrekposten,
meerforfaitaire bijtellingen en
aftrekposten, loonheffingsbe-
schikkingen enzovoort. Het
lijkt neutraal, voor het mo-
ment, maar het creëert ook
ruimte om later de belasting-
druk geruisloos op tevoeren.

Het legt wel extra druk op
werkgevers en andere uitbeta-
lende instanties, dus daar
moet wat aan worden gedaan.
De commissie komt met het
idee de premies voor de werk-
nemersverzekeringen- u weet
wél: ww, wao, zw - te 'fiscali-
seren', dat wü zeggen. niet
meer aftrekbaar te laten zijn.
Daardoor wordt de heffings-
grondslag voor belastingen en
premies identiek. Dat scheelt
weer werk. En het levert ook
veel op, want op deze wijze
gaan loontrekkers 7 müjard
meer belasting betalen. Dat
geld wordt vervolgens geïn-
vesteerd in een tariefsverla-
ging en als het nu een beetje
glad loopt, dan is het klusje
geklaard. Zo gemakkelijk ligt
het het niet. De hoogleraren
tonen in het themanummer
fijntjes aan, dat de maatregel
nogal ongerechtvaardigd is.
Er zitten politieke gevoelighe-
den aan. Kamerleden zijn heel
intuïtief: „hoge politieke kos-
ten, ik ben tegen". Belasting-
vereenvoudiging. Zon beetje
het moeüijkste wat er is.

door
drs.
P.G. KROON

Felle protesten tegen
nieuwreiskostenforfait

Vaneen onzer verslaggevers
HOUTEN,zaterdag

De vakcentrale MHP (middelbaar en hoger personeel) en
werkgeversorganisatie VNO wijzen zowel de bevriezing van
de belastingvrije kilometervergoeding op 44 cent als de
verlaging van het reiskostenforfait voor afstanden woon-
werkverkeer tot 70kilometer enkelereis van de hand.

Zij wijzen er op dat deauto-
kosten flink zijn gestegen. De
MHP ontleent daaraaneen ar-
gument om debelastingaftrek
voor reiskosten in 1992 juistte
verhogen. De centrale heeft
bovendien ernstige bezwaren
tegen de bevriezing van de
onbelaste kilometervergoe-
ding op 44 cent, omdat staats-
secretaris Van Amelsvoort
(Financiën) hiermee afwijkt
van eerdere berekeningsme-
thodenen wel in hetvoordeel
van de staatskas.

De vakcentrale neemt dat

Van Amelsvoort kwalijk en
dreigt met hogere salariseisen
ter compensatie. De bewinds-
man mag dat echter doen om-
dat nergens in de wet is be-
paald opwelke openbaar-ver-
voertarieven hij de onbelaste
reiskostenvergoeding moet
afstemmen. Tot dusver was
dat hettarief voor een OV-rei-
ziger met een kortingskaart
dieminder dan vier dagen per
week minstens 70 kilometer
aflegde.

Omdat diekortingskaart bij
de NS is vervallen zou de
staatssecretaris de belasting-
vrije kilometervergoeding
moeten baseren op een duur-
der NS-tarief. Dat werd hem
te gortig, en hij wil nu uitgaan
van de gemiddelde reiskos-
tenaftrek voor reiziger per
openbaar vervoer. Dat kwam
voor 1992 uit op ruim 43, en
afgerond 44 cent per kilome-
ter.

Ook de autobranche, verte-
genwoordigd door Bovag en
Rai, heeft fel geprotesteerd
tegen de bevriezing van de
belastingvrije kilometerver-
goeding, die volgens haar
neerkomt op een ordinaire
belastingverhoging.

Recordwinst voor
British Telecom

LONDEN, zaterdag
Het Britse telecommunica-

tieconcern British Telecom
(BT) heeft in de eerste helft
van het op 1 april begonnen
boekjaar een recordwinst
voor belastingen behaald van
£ 1,61 miljard (’ 5,3 miljard).
In de eerste helft van het
voorgaande boekjaar be-
droeg de winst £ 1,53 mil-
jard. De omzet nam toe met
2,4%tot £ 6,63 müjard (’ 21,7
miljard).
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DE AUTOMERKEN
SPEURDER

Renault
25 GTX 22 Inj., 1e eig., AUT.,
bj. 88, veel extra's, donker-
blauw metall. ’13.950. Telef.
03417-51451,03413-2696.
Renault 5 AUTOMATIC, 11-
-'B9, 20.000 km, grijs met.,

’ 18.950 Autobedrijf Preunin-
ger B.V, 015-135940.
Terug van financ.instell.: RE-
NAULT 25 TD Diesel, m. '89,
stuurbekr., 5-bak, velours in-
ter, get. glas etc. etc, als nw.,
’17.950. ANWB/2 jr. gar./
inr./fin. mog. 02510-21298.
Zeer compl. uitgev. Renaurt 25
GTX 22 Injec, LPG, m. '88,
stuurbekr., elektr. ramen, deur-
vergr., tripcomp., siervelg. etc,
1e eig., ’ 13.950. Onderh.pap.
aanw. + Nationale Autopas!!
Garantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4)
Renault 5 TL, bj. orig. '86, an-
traciet met., i.z.g.st., prijs

’ 6750. Evt. mr. pi. 3 mnd. B-VAG-gar. mog. 023-370219.
Renault 5 GT TURBO Van,
nov. 1986, rood, comf.pakket,
perf. st., ’ 14.900. VAG-dealer
Pouw ZwolleBV, 038-219310.
RENAULT 25 TX, 11-87, wit,
LPG, 110.000 km, ’15.950.04906-1387.
Renault Alpine V6GT, ferrari-
rood, alle extra's, '86, scherp
geprijsd. Inr./fin./gar. mog.
Occasiondealer ROOSSIEN
BV, 02159-50005.
Unieke aanbieding zeer mooie
Renault 21 Nevada GTD diesel,
nw model '90, 98.000 km, '90,
zeer compl. uitgev. in papyrus-
wit, blauw gemêl. velours in-
ter., hoofdst., getint glas, s-
bak, centr. vergr., siervelgen,
smettel staat, aanrijdingvrij,

’ 19.950 CAR CENTRE Haar-
lem B.V. 023-329750. Zondag
telef. info van 11-3uur.
S*GTX, '89, WIT, als nieuw, in
sublieme staat ’16.500 mcl.
Telef. 02208-13802/13545.
Renault 25 GTS. B'Bs,
I.Z.GST. ’6750. Telefoon
(MO-120864.
T« koop RENAULT 5 GTX, bj.
non/. '87, grijs kenteken, opties:
elektr. ramen, centr. deurver-
grend., hif i-install. Klein en
sportief. Telef. 023-275957.
T.k. van part. Ren. 21 NEVADA
TD, model '88, i.g.st., wit,

’ 13.500. Telef. 02508-3006.
FUEGO GTL, '82 APK-gek. tot
10-92 mech. 100%. ’1950.
03465-64374 of 020-6980626.
T.k wegens omst. RENAULT
19 GTR, bj. 24-8-'B9, 3-drs.,
rood, 42000 km, in prima staat,
een prikkie: ’13.750. Telef.
02975-66110.

Ronday BV
Renault-dealer
PI. Middenlaan
19-21, bij Artis
Amsterdam
020-6237247

OioRN, 5-drs., '90 ’ 22500
Oio RL, '90 ’lB.OOO
25TX, autom,'9l ’49.500
4F6 Bestel.'B6 ’ 4500
STL,'B7 ’ 9250
18GTD, '87 ’ 8850
Mazda 3231.8iGT, '90. ’ 32500
Peugeot 205XL, '89 ’ 13.750
Fiat Panda 1000S,'B9. ’ 9750
Fiat Panda 1000S, '88. ’ 7750

Goedkope inruilauto's
RSGTL.'B2 ’ 2750
5L,'82 ’ 2250
4GTL,'B4 ’ 3950

Zaterdag geopend
van 1000 tot 16.00uur

Renault 5 TL, '85/'B6, orig.
45.000 km! I.ABS.NW.ST.,
’6950. Info030-317838.
Renault FUEGO 2 Itr. GTX, bj.
3-'B3, APK nov. '92 ANWB-
keur., f 4300 Inl. 020-6769584
Renaurt 21 NEVADA GTD,
nieuw model, groen metall.,
85.000 km, 1989, ’24.750. Au-
tobedrijf Jac Verhoeven, Best,
telef 04998-98307.
Ren 25 TD D, bj. nov '88, nw.
model, zonw. gl., radio/cass.,
orig. 118.000 km, dealer-on-
derh., boekjes t.i., ’16.950.
THE JAGUAR SPECIALIST,
Haarlem, telef. 023-379760 of
privé, 023-287735.
Bijzonder excl. Renault 25
GTS, m. '88, 120.000 km,
serv.pap. t.i., zeer compl. uit-
gev., in robijn metall., grijs ve-
kxirs inter., hoofdst., stuur-
bekr., centr. vergr., getint glas,
5-bak, siervelgen, LPG-inst.,
smettel. staat, aanrijdingvrij
’13.950. CAR CENTRE Haar-
lem BV 023-329750 Zondag
tfelef infovan 11 - 3 uur.
Renault 5 GT TURBO, 1e eig.,
schadevrij, grijs kent., 44.000
km, sportuitl., 15" l.m. vlgn., bj.
'S6, wit, f 14.950. Nefkens Ut-
recht BV., Atoomweg 68. ■030-414243. A.s. zond. 3 nov.
open huis van 10tot 16 uur.

Renaurt 9 GTD, 1983, 5-BAK,
geen APK, ’2750. Telef. ,
080-780892
Rerault 5 GT Diesel, m '89, Ie
eig., boekjes t.i., wit, hoofdst.,
östiw glas, 5-bak, etc. Geheel
in nieuwst., ’10.950. Gar./ jmr /ANWB-keuring mog. .
KARST Autobedrijven, H'lem/
Be verwijk. 02510-10478/12264. !
Renault 5 GT TURBO, bj. '87,!
rood, 91.000 km. Telef. 04166-
-2214 vanaf maandag. !
Ren. 25 GTS Autom., 67.000'-,
km, m. '90, spierwit, stoff. in-
ter., hoofdst., stuurbekr., alles
elektr., doorlock, LPG, siervelg. j
enz., ’22960. A.C.H. HOOFD-
DORP. 023-294072 !
Renault 21 GTS, brons metall.,
"dubb. sp., w.w.glas, m. '87, '’ 10.950. AUTO VERKOOP !
Heemstede, mcl. aflev., gar. In-
ruil en dir. huurkoop mog.
02502-46875. 'Renaurt 5 GTL, bj. '85, nwe
A>K, radio/cass., I.Z.G.ST.,
vjppr. ’ 5650. 03403-71249. . 'fanault ESPACE 2000 GTS. j
120000 km, grijs met., perfect ;
onderh, bj. 12-'B6, APK tot
12-92, ’ 16.995 excl. BTW. Te-
lef 030-313071/735440. '■R 11 GTD DIESEL bj. '86, APK!
&- 192 pas 100.000 km-beurt j
geh, oh.boekje t.i. ’7OOO. Inr. (
kleine auto moq. 075-706258. (

Uniek Automaat. Let op. Re-
nault 5 Automaat, m. '90,
46.000 km, zeer compl. uitge-
voerd in papyr.wit, blauw ve-
lours inter., hoofdst., elek. ra-
men, getint glas, smettel. staat.
Dealer-onderhouden, ’13.950.
CAR CENTRE HAARLEM BV,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
RENAULT 9 GTX, LPG, 1985.
Prijs ’ 4500. Telef. 08872-1508.
21 GTS SYMPHONIE, bj.
2-'B9, antr. met., 77.000 km, ra-
dio Ren., el. ramen, get. glas,
dubb. spieg., alarm, cv. etc. 1e
eig, ’ 23.500. 055-418586.
Als nw. Renault 9 GTL Spring
1.4 Greenline, m. '89, 5 versn.,
zeer luxe, ’ 10.950. HAB
HOOFDDORP, 023-294454.
Renault 5 GTS, 587, rood,
75.000 km, 5-bak, nw.st.,

’ 10.950.03483-4765.
Renault STS, bj. '83, kl. blauw,
APK 10-92 I.Z.G.ST., vr.pr.

’ 3450. Inl. 023-353076.
Bijz. mooie Renault Espace
2000 GTS met LPG, m. '86,
bronzit, bruin glas, velours
bekl., 5 versn., stuurbekr.,
deurvergr., elektr. ramen, sier-
velg., dubb. sp. etc, in nw.st.!!

’ 22.950 (onderh.pap. aanw. pi.
orig.!! Nationale Autopas). Ga-
rantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
21 NEVADA Passenger, 1989,
33.000 km, div. extra's,

’ 19.950. 085-435841.
RENAULT 5 TS New Man,
1986, 75.000km, APK tot 3-92
grijs, ’B5OO. Inl. 01874-1154.
Espace 2000 TSE, '85, parel-
moer blauw met., tweed inter.,
i.z.g.st., ’26.950. 02240-1691Z
„DE WAAL" Automobielen.
Renault 5 C FIRST, 1987, wit,
auto verk. in prima st., ’ 9250
Telef. 04164-2327.
25 GTS MONACO, model '87,
leer, veel extra's, in nieuwstaat.
Inruil mogelijk. 030-898998.
Espace Turbo D, nw. mod. '89,
d.gr, met alle denkb. access.,
als nieuw, ’36.950. Inr./fin./
gar. RODENBURG B.V. Voor-
schoten, 071-323450.
Terug van financ. instell.: Re-
nault 5 GTL, nieuw MODEL,
'86, wit, v.v. luxe inter., get.
glas, stereo, kanteldak, zeer
mooi en goed, ’ 6750.
ANWB/2 jr. gar./inr./fin. mog
02510-21298.
RENAULT 5 TL, 1986. Prijs

’ 7000. Telef. 08872-1508.
Door de bank teruggenomen
Renault 21 RX, '88, LPG, 4-
drs., 5-bak, stuurbekr., el. ra-
men, get. gl., BLAUW met., als
nw., ’10.750. Met boekjes, 2
jaar gar., inr./financ. mogelijk.
Telef. 02158-23246/26778.
Renault 5 TL SUPER, t. '86, 3-
drs., donkerrood, nieuwstaat,

’ 6500. Telef. 079-313409.
Exclusieve Renault 5 GT Turbo,
m. '89, duurste en meest spor-
tieve uitv., diamantzwart met.
zwart/rood gemêl. sportinter.,
hoofdst., getint glas, 5-bak,
centr. vergrendel., zijskirts,
wis/was-inst., lichtmet. sport-
velgen, smettel. staat, ’ 17.950.
CAR CENTRE Haarlem BV.,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
T.k. Renault FUEGO, bj. '81,
APK 2-92 i.g.st., ’ 1950. Telef.
038-651686.
Renaurt CLIO Coupe 16V, '91,
gereed voor race-seizoen '92
De Vries Competition, 05150-
-13291.
RENAULT 25 TXE, demonstra-
tie-auto, wit, 23-11-91, 770 C
km, mcl. alarm-installatie,
nieuwprijs ’54.500, nu voor
’47.950, 12 maanden garantie.
Renault-dealer Schipper,
01846-13566.
5 GT TURBO, '90, Blue Sport,
30.000 km, nw.st., + bank/ra-
men, ’ 23.500. 04928-3389.
Exclusieve Renault 25 TX,
nieuw model '90, 98.000 km,
compl. in papyruswit, grijs ve-
lours inter., hoofdst., 5-bak,
st.bekr., elek. ramen, centr.
vergrendel., smettel. staat,
aanrijd,vrij, ’19.950. CAR
CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750 Zondag telef. info
van 11-3uur.
Espace 2000 GTS, bj. '87, grijs
metall., LPG onderb., 7 zitpl.,
’26.500. ALFA BURGERJON.
Telef. 02522-10450.
Bijz. mooie Renault 25 GTS, m.
'88, spierwit met groen glas,
velours bekl., stuurbekr., elektr.
ramen, deurvergr., 5 versn.,
siervelg., in nw.st., 1e eig. (on-
derh.pap. aanw. + orig.!! Na-
tionale Autopas), ’ 12950 Ga-
rantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uw occasion .
T.k. ESPACE Turbo D, bj. '87,
grijs kent., stuurbekr., cv., el.
ramen, ’21.500. Evt. mr. kleine
auto. 02159-47573
Renault 5 GT TURBO, 1986,
wit, spoilerset, vr.pr. ’11.500.
Telef. 035-236909.
Renault 25 TS, 10-85, AN-
TRACIETGRIJS metallic, LPG,
’8950 04906-1387.
RENAULT 21 TS, bj. '87, kl.
beige, LPG, APK 5-92 nieuw-
staat, ’ 9500. 020-6966369.
Renault ESPACE Turbo Diesel,
'90. Saab 9000i, '87. Telef. Bel-
gië 09-35289110. Fax 09-
-352899.101.
Renault ESPACE Turbo DX, bj.
4-'9l, 28.000 km, alle opties,

’ 59.000 mcl. garantie. Inruil/
fin. mog. Benerink Autobedr.,
telef. 05412-29451.
R5TL, 1986, nieuw model, 1e
eig., als nieuw, pr. ’ 6950. Te-
lef. 040-525002
Ren. V6Automaat, '88, radio
Renault, l.m. velgen, get. glas,
centr lock, praatcomputer, le-
ver met., velours inter., 4
hoofdst. etc. ’18.950 020-
-6530802 Hoofddorp.
„CABALTAUTOMOBIELEN" 'Renaurt 21 GTS v.v. LPG, m. !
'88, 1e eigenaar!! 74.000 km
(boekjes t.i.), spierwit, get. jglas, hoofdst., 5-bak, dubb.
spiegels etc, nieuwstaat!! '’10.950. Gar./inr./ANWB- j
keuring mog. KARST Autobe-
drijven Haarlem/Beverwijk '02510-10478/12264. '

R 5 GT TURBO, '87, Van, alpi-
neblauw, 77.000 km, in nw.st.,

’ 14.000.Telef. 05620-2710.
Renaurt ESPACE Turbo Diesel,
12-'B7, rood, 74.000 km, 10
mnd. gar. Telef. 01740-23917.
Renault 5 AUTOMAAT, 5-drs.,
'85, bak defect, zeer mooi,

’ 5000 mcl. Inl. 020-6456977.
Renault 20 TS, APK 10-92, bj.
6-'Bl, BLAUW, zeer luxe uitv.,

’ 1950.Telef. 02550-22079.
Renault 25 GTX, radio Renault,
5-bak, lockslot, w.w. glas,
sp.velgen, wis/was achter,
stuurbekr., nw.staat, m. '87,
’15.950. RESIDENCE, 02520-
-22865/23773. Inr./dir. huur-
koop, 24 mnd. voll. gar. + BO-
VAG keuring mog.
ESPACE 2000 GTS, 1987, 7-
pers., roofrack, evt. inruil mo-
gelijk. Telef. 085-433605.
Ren. 21 Nevada TD, antr.grijs,
bj. 3-'BB, zonnedak, TREKH.,

’ 14.250. Telef. 08879-1695.
Renault 21 NEVADA Familiale
Turbo D, 11-'BB, antraciet, 7-
pers, ’ 24.950. 04906-1387.
Rechtstr. v. 1e eig. Renault 25
GTS met LPG-inst., m. '87,
spierwit, groen glas, vel. bekl.,
stuurbekr., elektr. ramen,
schuif/kanteldak, deurvergr.,
siervelg., in perf. staat v. on-
derh., ’ 8950. Onderh.pap.
aanw. + Nationale Autopas!!
Garantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4).
Wegens overkompleet, bod
gevr. op een Renaurt 25 Bever -
ly, kleur donkergroen metallic,
van aug. '91, airco, 10.000 km.
JOS KOK B.V. 03402-43344.
Terug van financ. instell.: RE-
NAULT 5 GT Turbo (geel
kent.), m. '86, ferrarirood,
sportwielen, 5-bak, dubb. sp.
etc, ’11.500. ANWB/2 jr.
gar./inr./fin. mog. 02510-
-21298.
25 GTX Aut., bj. 1986,ANTRA-
CIET, LPG, l.m.velgen, stereo
etc. I.z.g.st., mr. mog. Inl.
08880-54311/54129.
Rechtstr v. 1e eig. Renault 21
TSE 1.7 litres met LPG-inst., m.
'87, metallic, groen glas, dikke
vel.' bekl., deurvergr., elek. ra-
men, 4x hoofdst., magn. sport-
velg., dubb. sp., in nw.st! On-
derh.pap. aanw. + Nationale
Autopas!! ’9950. Garantie, mr.
mog. „HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
Renault CLIO 1.4 Inj. RN, s-
drs., 2-'9l, als nieuw. Prijs
’21.000. ANWB-keuring toe-
gestaan. Te bevr. 03410-19354.
RODE Renault 4 TL, dcc. '83,
APK '92 zuinig en betrouwb.,
vr.pr. ’ 1650.075-286886.
Renault 5 GT Turbo, '88!! An-
trac. met., el. ramen, get. glas,
71.000 km, sportvlg., J 17.950.
CARPORT, 023-241900. Inr./
fin, en huurkoop mog.
RENAULT 5 GTS, aug. '87, 1e
eig., 50.000 km, abs. nw.staat,
’9950. 020-6250096.
Met schade: Merc. 250 D veel
extra's, '89. Ren. 25 TX, 2-'9l,
5-bak, ZWART met., ’ 18.750.
04103-3694, 06-52958796.
RENAULT 21 GTS. bj '87, prijs

’ 7250. Telef. 05280-79388.
RENAULT 18 GTL Station,
nov. 1983, wit, met LPG, 5
versn., zeer goede auto, ’ 3950.
Telef. 02208-94120.
Ren. 5 DE LUXE, nw. model. bj.
'86, APK-gek., stereo radio, di-
gitaal klokje, striping, i.st.v.nw.,

’ 7350. 02230-43356.
Espace TXE

Integraalwit, dakrelings, alarm,
comfortpakket, bagagedek,
trekhaak, bj. april 1990.

25TX
beige metallic, LPG, dcc. 1989.

21 Nevada GTS
antraciet metallic, bagagedek,
maart 1989.

HESSELINK RAALTE
Renault-dealer, 05720-51360

Renault 5 GT TURBO Van, bj.
'86, grijs metall., nwe. turbo,
’9750. Telef. 05410-23061,
b.g.g. 06-52931794.
RENAULT 4, 1e eig., '85,

’ 3500. 06-5280032
Renault 5 ALPINE Turbo, bj.
'83, APK mrt. '92 blauw met.,
rollbar, verl., Pirelli's, prima st.
Pr. n.o.t.k. Inl. 01899-24149.
Renault 25 GTX AUTOMAAT,
m. '89, 1e eig., alle extra's,
f 17.950 mcl. 04125-4259.
Renault 19 3-drs., bj. '90,
15.000 km. BOVAG-Autobe-
drijf DE BEIJER, 08889-1503.
Ren. R 5 AUTOMAAT, 1987,
28.000 km, rood, met autopas,
f 14.500. Roeleveld Maarssen,
03465-62541.
Renault 5 GT TURBO, 60.000
km, bj. '86, ’14.500. 073-
-212706/211680.
RENAULT 18GTL, t. 2 bj. '85,
prijs ’5500. Telefoon 05280-
-79388.
Door de bank teruggenomen:
Renault 25 GTS AUTOMAAT
'88, 5-drs., get. glas, el. ramen,
grijs metall., als nw., ’11.750.
Met boekjes 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Renault 25 TX, 3-'B9, zilver
met., LPG, get. glas, el. ram.,
st.bekr., zeer scherpe prijs.
VAN RENSELAAR CARS,
038-221231.
Zeer mooie Renaurt 11 GTX
1.7, LPG, 5-drs., 5-bak, get. gl.,
cheverny-uitv., m. '89,
’13.950 Met N.A.P.-pasp.
BOVAG-gar. Wim OVEREEM,
Beverwijk, telef. 02510-41232
Renault 21 Nevada GTS Sta-
tion Symphonie,' m. '90, don-
kerblauw metall. met idem
stoff. inter., dakreling, centraal,
getint, Renault radio etc, ge-
heel verk. in perf. st. van on-
derh., ’22950. KONINGSHOF,
02507-15824 Zandvoort.
Superaanbieding, door de bank
teruggenomen Renault 25
GTD, '90, stuurbekr., lever me-
tall., grijs velours interieur, ge-
tint glas etc, ’22950. „FRED
HEHL Autobedrijven", 3-12
mnd gar., inr./fin. mog. 023-
-292400.
Renault 11 GTC, '84, 1e eig.,
blauw metall., get. glas,
hoofdst., APK 9-92 verk. in
abs. nw.staat, ’ 3450. Gar./inr.
mog. SOENDA Automobielen,
023-263842

Door de bank teruggenomen:
Renaurt 21 GT DIESEL '90, s-
drs., 5-bak, get. glas, schuifd.,
grijs metall., als nw., ’15.750.
Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Rl9GTR, 3-'9l, 3-drs., sport-
velgen, a.spoiler, alarm, radio/
cassette, vulkaanrood, 15.000
km, i.nw.st., wegens omst.,
boekjes t.i. Nw.pr. ’ 32.000,
vr.pr. f25.000. 030-511555.

Renault 21 GTS, '90, 1e eig.,
serV.boek., LPG, el. ram., cv.,
get. glas, siervelg. ’19.950.
EXPOCAR Trad., 020-6153933.

25GTV6
Bj. 1989, 78.000 km, v.v. auto-
maat, airco, cruisecontrol,
ABS, sportvelgen.
Nw.pr. ’ 80.000nü’ 36.500
Auto Prominent

040-121375/121815
Renaurt GT 5 TURBO, 62.000
km, rood, nieuwstaat, bj. '88.
05910-27070.
Van 1e eigenaar zeer mooie
Renault 21 GTS Nevada Sta-
tion, m. '89, kl. wit, getint glas,
roofrack, deurvergrendeling,
schuifdak, LPG Vialle. Auto
verkeert in optimale staat, prijs

’ 16.950. Inruil/financ. /garan-
tie, AUTO VLIETSTROOM, te-
lef. 020-3877768.
Renault 20 20 L SUPER au-
tom., APK 8-92 bj. 198Z i.g.st.
Vr.pr. ’ 2000. 020-6161590.
T.k. Renault 5ALPINE Turbo 2
„brede uitvoering", rood, bj.
'84. Vr.pr. ’ 5500. Telef.
02503-34685.
CABRIOLET R 5 GTS, '87,
’22750. Inr./fin. mog. Van
Mierlo, Asten, 04936-93003.
Renault 25 TS, BLAUW met.,
bj. '85, LPG, ’6750. Telef.
08889-1613of 06-52772117.
RENAULT Espace GTX, bj. '90.
Espace GTS, '89. Autobedrijf
Van Sloten, Urk, 05277-1666.
WITTE Renault 5 GTS, bj.
6-'BB, 50.000 km, APK 9-92,
vr.pr. ’ 12.300. 020-6143155.
25 TD, 10-'B9, stuurbekr.,
’18.900. 25 TX, 10-'B9, LPG,

’ 18.200. 25 TS, 3-'B9, ’ 15.600.
25 TS, 1-'BB, ’l2lOO. 21 GTL,
6-'BB, LPG, ’11.900. 21 GTD
Nevada, 10-'B7, ’13.400. 19
TXE, 9-'B9, 5-drs., ’16.800 19
GTS, 6-'B9, ’15.200. 19 TS,
5-drs., ’14.800 19 TD. 7-'B9,
’15.000. Inr./fin. Fin.kant.,
035-64444/61842
Rechtstreeks van 1e eigen. Re-
nault 19GTR, m. '90, 5 versn.,
wiswas, w.w. glas etc,
’l6 900. Autobedrijf
SCHIPHOL, inr./fin./gar. mog.
020-6041885.
Renault 11 GTX Cheverny, fel-
rood, 95 pk, nov. 1988,
’13.450. AUTOVROON Audi/
VW-dealer, Contactweg 47,
Amsterdam-Sloterdijk, 020-
-6869611.
Renault 21 GTS, I.Z.G.ST., bj.
'87, kl. wit, schuifdak, LPG, pr.

’ 10.500. Telef. 02155-13940.
Let op!! Allernw.ste model Re-
nault 25 Turbo Diesel!! m. '89,
petrolblauw metallic, groen
glas, dikke velours bekl., elektr.
ramen, deurvergr., stuurbekr., 5
versn., siervelg., in nw.st.,

’ 24.950 (onderh.pap. aanw. +
orig.!! Nationale Autopas). Ga-
rantie, mr. mog. „HART-
MANN" Auto's, 03480-31234
(zond, geop. 1-4)
Renault 25 TS, nieuw model
'86, LPG, GRIJS metall.,
nw.st., ’ 7950. 020-6360025.
R 5 ALPINE Turbo, in pracht-
staat, bj. 1983, APK nov. 1992.
Vr.pr. ’ 6750. Inl. 04920-54022.
Renaurt 25 GT Turbo Diesel,
nwste mod. '89, elektr. ramen,
stuurbekr., 5-bak, get. glas, dik
Pullm. int., schuif/kanteldak,
zilver metall., i.pr.st., nw.pr.
’6l 850, nü ’21.950. Inr. mog.
EUROCAR Hoofddorp,
020-6533475.
ESPACE Turbo Diesel DX,
1991, 25.000 km's, lichte voor-
schade. Nw.pr. ’ 75.000 nü
/ 38 500. Telef 08385-26404.
Renault 25V6Limousine Auto-
maat, metallic, '86, ’ 19.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
R 5 GT TURBO, 4-'B9, 49.000
km, Van-uitv., als nw., ’ 18.950
mcl. Inr. mog. 040-448292
Renault 25 V 6Inj., nw. model,
'89, wit van kleur, Pullman in-
ter., stuurbekr., elektr. ramen,
5-bak, Renault stereo, schade-
vrij, auto verk. in nw.staat,
/ 26.950. 02240-98873/98256,
Lancia-dealer AUTOSTAD BV.
T.k. RENAULT 21 GTS, bj. '88,
rood. 05234-1368.
R 25 TS, bj. 1985, NW. model,
bl. met., LPG, goed onderh.,

’ 5250. Telef. 05280-62659.
Renault 19 16V, kl. rood, alle
OPTIES, 5 mnd. oud. Telefoon
030-949150.
RENAULT 25 GTD, bj. '85, el.
ram., get.gl., deurvergr., z.g.st.,
’8950. Inl. 03420-92703.
Renaurt 25 TURBO D, mooie,
compl. auto, Pioneer stereo, bj.
echt 88, ’ 18.750. 03212-1953.
Renault 5 GTL, 11 '83, 5-bak,
rood, APK 11-92 SUBLIEME ;
st, ’ 2750. 02159-17991. |
Renault 5 ALPINE Turbo, '84, 1
grijs met., schuifd., 41.000 km, i

’ 8950. 03438-12880. I
Renault 25 GTD Turbo Diesel, i
bj. '88, l.blauw met., stof inter.,
4 hoofdst., get. glas, 5-bak, i
boordcomp., radio Renault, al- 'les elektr., stuurbekr., magn.
velgen enz., ’ 19.950. Renault
25 GTX 22 Inj. met LPG, bj.
'87, rookzilver met., stof inter.,
hoofdst., getint glas, 5-bak,
boordcomp., alles elektr.,
magn. velg. enz., ’ 14.950. Re-
nault 25 V 6Inj., '86, d.blauw
met., stof inter., 4hoofdst., get.
glas, autom., alles elektr., crui-
se contr., stuurbekr., magn.
velgen, doorlock enz., ’ 14.950.
ACH HOOFDDORP, telef.
023-294072
T.k.a. Renault 5 CAMPUS, bj. ,
nov. '89, 10.000 km, ’13.500.Telef. 023-245123.
21 TL Sedan, 8-'B9, 103.000
km, LPG, 5-bak, wit, ’12950.
WITTEBRUG, 070-3994011.
Renault 21 TL, 8-'B6, LPG, :
groen metall., in NIEUWST.,

’ 7250. Telefoon 040-120864. !
Renault 19GTD, m. '91, groen j
metall., get. glas, auto verk. in
nw.st. ’21.950. Inr. mog.
EUROCAR Hoofddorp, !
020-6533475.

Uniek!
Ren. 25STATIONCAR DIESEL |

bouwjaar 1985,prijs ’ 9500
Telefoon 05280-79388

HH. hand., tegen inruilprijs R2l ,
TL, 4-drs., zilvergrijs met., LPG, !
11-88, ’11.500. R2l TL, 4-
drs., LPG, wit, 1-'B9, ’12950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, i
Adam, telef. 020-6627777. _
Renault 25 V6AUTOM., alles
elektr., cruise-control, schuifd.,
boordcomputer, t. 1985,

’ 8600. Telef. 04929-64501.
Renault ESPACE 2000 GTS, i
LPG, metallic, 1986, ’19.750. i
Renault 21 GTL, 1989, ’ 12.500. I
040-526666. i
ALPINE A3lO V6, vr.pr. I

’ 25.500. Telef. 05906-1710.

ALLERNIEUWSTE model Re-
nault 21 GTS, 5-bak, elektr. ra-
men, cv., w.w. glas, zilver me-
tall., 34.000 km, nieuw, m. '90,
’17.950. Inr. mog. BOVAG-
gar. Wim Overeem, 02513-
-12484, ook zondag 12-16.
25 TX, mintgroen metallic,
9-'BB, 45.000 km, 1e eigenaar,
12 mnd. garantie, prijs ’ 23.500.
11 GTD, 3-drs., zilver, 12-'B3,
146.000 km, prijs ’5750. 9TD,
bordeauxrood, 11-'B4, 87.000
km, ’6950. Renault dealer
SCHIPPER, 01846-13566.
T.k. Renault 25 TURBO V6,
maart '89, alle opties, zwart,

’ 29.500. Telef. 02972-3981.
Fonkelnwe. REN. 11 GTX, '85,
d.bl., 5-d., ’ 5950. 100% gar./
fin., APK. Gar. Snijders, 020-
-6124248/6151726, ook zond.
Renault 5 GT Turbo, 2-'BB, zil-
ver metall., grijs kent., zeer
scherpe prijs. VAN RENSE-
LAAR CARS, 038-221231.
Ren. 25 V6, 8-'B4, aut., zilver
met., sportw. enz., 129.000km,
perf. auto, ’ 7450. 03407-3633.
Renault 21 GTS, m. '87, 1e eig.,
wit, blauw velours inter., get.
gl., stereo rad./cass., elektr. ra-
men, deurvergr., afst.bed.,
90.000 km, onderh.boekjes
aanw., geh. in NIEUWSTAAT,

’ 10.750.Telef. 02507-19763.
T.k.a. RENAULT 25 TD, bj.
1985, kleur blauw metallic, prijs

’ 9000. Te bevragen: 020-
-6633175.
Renault 25V6okt. '88, etc. Nü
’29.500. HESSING De Bilt,
030-202811.
Te koop gebruikte RENAULT-
ONDERDELEN, R4t/m R 25.
Telef. 02157-1770, bij Utrecht.
R25 V6, champ. metall., 5-,
BAK, airco, radio Renault, alles
elektr., dcc. '85, vr.pr. ’11.950.02975-66557.
Renault 21 GTS HB, 3- '90,
30.318km, zilver met., ’ 23.950.
V.A.G. WITTEBRUG B.V. Den
Haag, 070-3429342
Renault 25TXE aug. '90, 24.850
km, cvergr., el. ramen, leder,
alu velgen etc. Nü f 45.900.
HESSING De Bilt, 030-202811.

R 25 Monaco
m. '88, nieuwstaat, ’ 15.600

IMPALA ZOETERMEER
Telef. 079-163661

RENAULT 4, bj. '83, APK 4-92
60.000 km, bord.rood i.z.g.st.,

’ 2450. Telef. 03430-12689.
Weg. omst. Renault 5 AUTO-
MATIC, bijna '82 APK 10-92,
vr.pr. ’ 1400. Inl. 035-231663.
RENAULT 21 TL, '86, LPG, wit,
APK, ’6750. Telef. 03210-
-16843 of 16764.
Renault 9 TL, bj. '83, APK-
goedgekeurd, GOEDE staat,

’ 2750. Inl. 03423-2743, n.o.z.
Renault 4 GTL, '86, wit, APK
9-92 NIEUW, 46.000 km, 1e
eig, ’ 4500. 071-175612
Van part. R2l NEVADA GTX,
1-'B9, 52.000 km, div. extra's,
t.e.a.b. Telef. 05410-16886.
25 TX MONACO, orig. 1-'BB,
dir. van 2e eig., LPG, leer, el.
ramen enz. ’ 17.500 mcl. BTW.
070-3865785.
Renault 21 GTX Inj. MONACO,
m. '89, duurste uitvoering, 0.a.:
LPG, stuurbekr., elektr. ramen,
leder int., get. glas, centr. vergr.
(afst), dubb. spiegels, kan-
teld., 4 vlg. etc, ’15.950. Inr.
mog. 03240-34901.
Uniek mooie Ren. 5 GTL 5-drs.,
evt. LPG, 5-bak, wiswas, 1e
lak, APK 11-92, nieuwstaat, m.
'87, ’ 9950. Inr. mog. BOVAG-
gar. WIM OVEREEM, 02513-
-12484, ook zo. 12-16.

21 Nevada GTS, 5-'BB, St.car,
met. lak, LPG-0.b., el. ram.,
cv., ’17.950. VAN ENGELEN
Auto's, 04902-45699.
In nieuwstaat verkerende, 1
jaar oude Renault 19
CHAMADE T Diesel, kleur wit,
donker glas, 5-bak, stereo,
dubbele spiegels, prijs ’ 18.750.
Voor ml. 023-372057.
21 NEVADA GTS, bj. 1988,wit,
dakrel., LPG, schadevrij, mr.
mog. 08880-54129/54311.
RENAULT 4 TL, 1984, i.z.g.st,
APK, ’2200. Telef. 02990-
-24976.
Renault R 9.TL, 1985, 4-
DEURS, mooi en goed, pi. nwe.
APK, ’ 4950. 020-6120117.
Renault 11 GT Diesel 5-drs.,
i.z.g.st., m. '86, ’ 6500. Renault
21 Nevada Stationcar GTX,
i.z.g.st., LPG, m.'BB, ’ 11.500. 1
jr. gar. AUTO KORREKT
02507-15874.
Renault 9 C, bj. '84, APK,
I.Z.G.ST., ’3950. Telef. 020-
-6106728.
VLIETSTROOM Exclusief b.a.:
bijzonder mooie Renault 25
GTD Diesel, m. '87, kl. blauw
metallic, getint glas, stuurbe-
krachtiging, elek. ramen, deur-
vergrendeling, luxe Pullman in-
terieur, auto verkeert in nieuw-
staat. Prijs ’11.950. Inruil/fi-
nanc/garantie. 01718-76245.
25 GTS, 8-'B5, met. lak, trekh.,
LPG 0.b., w.w. glas, nieuw-
staat, ’9950. VAN ENGELEN
Auto's, 04902-45699.
Renault 25 TX, vele opties, 1e
eig., nw. model '89, scherp ge-
prijsd. Inr./fin./gar. mog. Occa-
siondealer ROOSSIEN BV,
02159-50005.
Renault 25 V 6 AUTOMAAT,

''88, 81.000 km, blauw metallic,

’ 24.750. Goldcar, A'veen,
020-6433733.
REN. 5 GTS 1400 cc, v. part.,
antr. met., perf. st., 64.000km,
4-'BB, radio en el. ace, vaste pr.

’ 12650.035-232332
19 GTR, bj. '89, EXTRA'S, kl.
wit, vr.pr. ’ 16.250. Telef. 010-
-4743032
Renault Clio Diesel, 2-'9l,
’21.000. Fabrieksgarantie.
Auto KORREKT, 02507-15874.
Renault 25 TS, m. '87, 5-bak,
get. glas, stuurbekr., ABS, elek.
ramen etc. etc. In NIEUWST.

’ 8450. Gar./inr. 023-354644.
Allernw.ste model Renault 25
TX 22i Injection, m. '90, petrol-
blauw metallic, groen glas, vel.
bekl., 4x hoofdst., 5 versn. etc,
in absol. nw.st.! ’21.950 (on-
derh.pap. aanw. + orig.!! Na-
tionale Autopas). Garantie, mr.
mog. „HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
21 Nevada GTD, 10-'BB, sta-
tion, met. lak, roofrack, w.w.,
’18.950. VAN ENGELEN Au-
to's, 04902-45699.
Renault 25 Turbo DIESEL, nov.
1989, sch.d., blauw metall.,
i.z.g.st. Telef. 01158-3500.
Ren. 21 GTD Nevada, 28.000
km, 2-'9l, ’28.500. Espace
Turbo Diesel, 2-'B6, ’21.900.
2x Renault 21 GTS, '87, '88,
v.a. ’ 9750. 25 TX, LPG, nw.
model, 6-'BB, ’ 17.500. 25 Tur-
bo Diesel, 3-'BB, ’18.400. 19
GTR, LPG, 10-'B9, ’15.500.
MEKENKAMP AUTO'S,
03405-71384/71119.
Renault GTD 11 DIESEL, s-
drs., dcc. 1986, ’6450. Inl.
02522-11849.
R5GT TURBO, '87, gr. kent.,
zw., sp.w., luxe-pakk., radio
etc. Vr.pr. ’11.500. Teler.
010-4762010.
R5GT TURBO, 1988, antraciet
metall., werkelijk nieuw, 1eeig.,
’18.950. Inr. mog. 040-448292.

Kroon - Maarssen
hèt Alpine Centrum van Nederland

ALPINE V6Turbo '91, groen met., leer, airco, alarm ’ 92.750
ALPINE V6Turbo '89,rood, airco, alarm, radio ’ 80.950
ALPINE V6GT'BS, wit, Turbo-velgen ’42.500
ESPACE Turbo Diesel '89, zilvergrijs met ’ 48.950
ESPACETurbo Diesel '89, groen met, 7 stoelen, radio ....’47.250
RENAULT 25V6inj. '90, blauw met., sch.d., cruisecontr . ’ 49.950
RENAULT 25V6inj. '89, zwart, schuifdak, leer, alarm ’ 49.950
Diverse Renault sTurbo's GT vanaf ’ 15.950

1 jaarRENAULT TOP GARANTIE
Kroon Maarssen, 030-412512
Sterrebaan 8, Maarssenbroek ('pi de Lage Weide)

Rolls-Royce/Bentley
BENTLEY T II Saloon 1980,
orig. Ned. auto (identiek RR
Shadow 11), zw.grijs int. Pr. op
aanvr. Telef. 04138-76070.
Zoekt u een Rolls-Royce of
Bentley? Voor vrijblijvende in-
formatie kunt u altijd bij mij te-
recht. Exclusive Cars SAM
KAIJER, Alkmaar, 072-114000.
SILVER SHADOW Series I,
1970, r.h.d., 40.000 miles, 2e
eig., in perf. st., zilvergrijs me-
tall., ’79.000. Telef. 070-
-3863034en 06-52706693.

'"GEVRAAGD*"
ROLLS ROYCE

CORNICHE CONVERTIBLE
06-52707999

Rolls-Royce SILVER WRAITH
11, 1980, v.v. eenmalige kleur,
Ned. kent., ± 43.000 miles.
Verder info via: 03240-20781.
Silver Shadow, 1972 donker-
blauw metallic, r. stuur, in zeer
goede staat, ’ 47.500. Porsche
WITTEBRUG, Voorburg, telef.
070-3865453.

Rover
Zeer excl. ferrarirode Rover 820
Si 5-drs. Hatchback, m. '90,
TWR-uitgev., rondom spoilers,
spec. sportv., 5-versn., door-
lock, Pullman int, alles elektr.,
etc. ’22950. „FRED HEHL
Autobedrijven", 3-12 mnd.
gar.,fin./inr. mog. 023-292400.
827 VITESSE, 5-'9O, 41.000
km. Nw.pr. ’ 92000, nü

’ 42500. Telef. 05291-52268.
Rover 2400 S DIESEL Turbo,
'85, APK 27-8-92 5-bak,

’ 5200. Telef. 03200-49642
1eeig. Rover 820i 16V(10-87),
spierwit, Recaro sport-inter.,
alles elektr., onderh.pap. t.i.,
ZEER interessante prijs!
01751-13864, Wassenaar.
825 STERLING, LPG, maart
'88, APK 4-92 moet u zien!
Keurenplein, 9 A'dam-Osdorp,
020-6670121.
Rover 2300 S, rood met., bj.
'84, km-st. 140.000, m. boekjes,
GOEDE st., vr.pr. ’3750.
03418-57778.
ROVER 820 Silverstone s-
deurs, bj. april '90, 38.000 km,

’ 38.500. Telef. 02230-34343.
Zeer mooie ROVER 820i16 V,
brons metallic, LPG, altijd dea-
ler-onderh., elektr. kantel/
schuifd., bj. 1987, ’ 10.950. Van
part. Telef. 02502-45732

216 GSi
blauw metall., nov. 1990, met
slechts 13.000 km. Auto is zeer
compleet uitgerust met stuur-
bekr., elektr. ramen, elektr.
spiegels, centrale deurvergr. en
lederen bekleding. Nü ’ 33.500.

Kimman Haarlem
023-339069

Rover 2_uu VandenPlas Auto-
maat, LPG, boardcomputer,
wijnrood metallic, in absolute
nieuwstaat, '84, ’ 8950. Auto-
bedrijf LOKHORST, inr./fin./
gar. 03489-1868/1853.
Zeer exclusieve Rover 820 SE
Inj. 5-drs. Hatchback, 1990,
blauw met., stuurbekr., cv.,
Pullman, orig. 78.000 km
(boekjes t.i), alles elektr., geen
2e zo mooi, ’21.950. HAB
HOOFDDORP, 023-294454.
Rover VITESSE '90, aut.,
35.900 km, el. sch.dak, ABS,
boordcomp., radio/cass., el.
stoelen. Nw. ’95.400. Nü
’49.500. Hessing De Bilt,
030-202811.
Rover 825 24 Valve Automaat,
m. '88, metallic lak, Sterling-
uitv., airco, get. glas, l.m. vel-
gen, alles elektr., smetteloze
staat, ’18.950. KONINGSHOF
02507-15824,Zandvoort.
Rover 825 STERLING Execu-
tieve, '88, ABS, airco, led. bekl.
etc, ’ 18.000.05985-3246.
Rover 216 GTi Twin Cam, 12-
-'9O, racing-green, 31.000 km,
CD-player etc, ’33.900 Rover
111 L, 02-'9l, white, 7500 km,
div. opties, ’ 17.900 Rover 216
SE EFI, 1989, pulsar silver,
100.000 km, Vitesse velgen
etc, ’16.900. HARTENDORP
BRITISH CARS, Rover Service
Hilversum, 02157-2045.
T.k. sublieme Rover 3500 VAN-
DENPLAS, bj. '81, alle opties,
nwe. APK, vr.pr. ’4950. Telef.
05788-6168.
Rover 3500 AUTOM. P6(wiel
op klep), juni '77, donkerblauw,
i.z.g.st., geen knutselobject.

’ 17.000.Telef. 035-851763

Let op!
ROVER DISCOVERY VB,
8-pers., 5 versn., bullbar, cv.,
alarm, w.w. glas, 2x sunroof,
radio/cass., LPG-onderb., rood
metallic, bj. '90. ’ 59.950.
SPECIALE lEASE-TARIEVEN

Alfa Zeijinga
DAALMEERSTRAAT 20

HOOFDDORP
02503-20707/32424

Rover 820 SI Sterling Aut.,
buffellederen bekl., 4 x
hoofdst., elektr. ramen, elektr.
dubb. sp., airco, schuifkantel-
dak, boordcomputer, radio/
cass., get. glas, lockslot, antra-
cietgrijs metall., nw. mod., m.
'90. Nw.pr. ’91.000, nu
’29.950. RESIDENCE, 02520-
-22865/23773 Inr./dir. huur-
koop, 24 mnd. voll. gar. + BO-
VAG keuring mog.
2x Rover 820i, ex-directiewa-
gen, in absol. nieuwstaat, '89,

’ 18.950. Autobedrijf LOK-
HORST, inr./fin./gar. 03489-
-1868/1853.
8-cil. CARBUR. (Solex), '83,
120.000 km, draaiend te zien.
+ andere onderd. Rover 3500
VandenPlas. 01180-11718.
Rover STERLING 25 24V, bj.
3-'BB, v.v. alle opties, absoluut
nieuw. Nw pr. ’93.000, nü

’ 37.500 mcl. garantie. Inruil/
fin. mog. Benerink Autobedr.,
telef. 05412-29451.

Sterling
6-cil. automaat, febr. 1989,
84.000 km, zilvergrijs metall.,
elektr. schuifdak. Deze mooie
en goed onderhouden auto is
van 1e eigenaar en altijd bij
officiële dealer in onderhoud
geweest. Prijs ’ 32500.

Kimman Amsterdam
020-6964949

3500 VANDENPLAS, bj. 1984,
m. '85, airco, 5-bak. Pr. ’6250.
Telef. 05912-1168 na 19u.

Rover 216 SE, m. '87, met veel
extra's, o.a. elektr. ramen,
centr lock, 5-bak, get. glas.
i.pr.st., ’ 7950. Inr. mog.
EUROCAR Hoofddorp,
020-6533475.
Rover onderdelen, nieuw en
gebruikt, v.a. 1970 t/m 1990.
SCHUT-Soest, 02155-10668/
24048, Industrieweg 29,Soest.
T.k. ROVER 3500 VandenPlas,
goud met., LPG, i.st.v.nw., bj.
'84, vr.pr. ’ 6750. 072-625376.
Rover 213 SE 4-drs. SEDAN,
kl. wit, grijs stof. int., 5-bak,
get. glas, stereo, centrale
vergr., dubb. spiegels enz., 1e
eig. in nw.st. 72000 km, '86,

’ 8450!! Telef. 020-6620530.
Zeer spec. Range Rover, '80,
spierwit met bruin lederen int.,
hoofdst., get. glas, schuifdak,
LPG, spec. magn. velgen, ach-
terwisser enz., ’9950. A.C.H.
HOOFDDORP, 023-294072
Rover 2400 TURBO diesel, m.
'86, pr. ’5950. Van Zutphen
Auto's, 04139-3434/2589.
827 Vitesse Autom., 11-'90.
820 Si, stratagrey, 8-'BB. Rover
216 Vitesse, 5-'BB. 114 GTA,
racinggreen, 10-'9O. Tevens
Rover 3500 VandenPlas, 1984,
in schitterende st., met leer en
airco. Diverse andere Rovers.
MINOR MOTORCARS B.V.
Rover-dealer, Sloterkade 40-
-44, Amsterdam. 020-6177975.
Rover Sterling 825iV6 24-klep-
per, '88, LPG-inst., alle denkb.
opties, ’17.950. „FRED HEHL
Autobedrijven", 3-12 mnd.
gar.,fin./inr. mog. 023-292400.
Rover 216 SE, m. '87, blauw
metall., elektr. ram., 5-bak, ste-
reo, orig. 68.000 km, ’8950.Inr./fin./gar. mog. CARPOINT,
telef. 02510-12651.
Rover 213 SE Executive AUT.,
leer, hout, sunroof, elektr. ra-
men, 24.000 km, 4-'9O, 6 mnd.
BOVAG-garantie, ’21.950.
Auto West 8.V., 070-3619110.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805 van 8-21 uur.

Saab

Nieuwe Saabs
hoge korting! „De Vossenbrink
BV.", Delden, 05407-62555.
Saab 900 TURBO, '84, zilver
metall., 3-drs., schuifd., l.m.
velgen, radio-cass., ’ 8000.
020-6168731.
SAAB 9000L 1986, lichtblauw
metallic, ’ 16.500. Telef.
01742-7701.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uw occasion.
Gebruikte SAAB-onderdelen,
van alle types met garantie.
Rotocars, 04120-36737.
Saab 9000 Tl6, l.m. velg., AIR-
CO, rozequartz met., 4 el. ram.,
'85, 180.000 km, ’10.750. Inl.
020-6975011 zat.mid. + werkd.
Zeer mooie Saab 9000i, orig. m.
'89, o.a. diepdonkerblauw, ge-
tint glas, 5 versnelt, elektr. ra-
men, stuurbekr. Alle onderh.-
pap. aanw. ’ 20.950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. Auto-
mobielbedrijf SMIT HAARLEM
BV., Rijksstraatweg 174, Haar-
lem. Al 18 jaar een begrip.
023-380942
900 TURBO, m. '82 schuifd.,
el. ramen, 4 hoofdst., sportvel-
gen, chroom/geel, a.spoiler,
zeer mooi, ’ 4950. 030-317838.
900. bj. '80, 3-drs., rood, sch.d.,
LPG-onderb., nwe. bnd., APK
6-92 techn. GOED, carross.
werk, ’ 1250. 033-942712
SAAB 900 Turbo 1.6 S, mod.
'90, leer, ABS, a.bag, airco,
elektr. sch./ram./sp., Saab au-
dio, cruise contr. etc, nw.pr.

’ 100.000, 26.000 km, interes-
sante prijs. 02208-98369.

9000 2.3 CS
1991, metallic, scherpe prijs,
BOVAG. Autobedrijf Vossen-
brink. Delden, 05407-62555.
SAAB 900 Turbo, '81, 3-drs.,
zwart, i.z.g.st., nwe. APK,

’ 4650. Inr. mog. 08330-15330.
Saab 900 TURBO 4-deurs. m.
'89, sportv., schuifd., prijs
n.o.t.k. 02155-12854.
SAAB 900i3-drs., bj. '85, rood,
140.000 km, LPG-inb., pr.

’ 12000.03444-1335.
900 GL, bj. '81, APK 6-92 3-
drs., ROOD met., LPG-0.b.,
i.g.st. T.e.a.b. 02517-4612
Saab 9000i, '87, zilver metall.,
velours interieur, 4 hfd.st., el.
ramen, spiegels, stoelverwar-
ming, airco etc, ’ 17.950. Telef.
020-6530802 Hoofddorp.
„CABALT AUTOMOBIELEN".
9000 Turbo 2.3 S

Talledega rood, 15.000 km, veel
opties, 1991.
Verder keuze uit ± 30 Saabs,
in alle prijsklassen.
Excl. Saab-dealer Auto Janse,
038-225544.
Van 1e eigenaar ingeruild uniek
mooie SAAB 900, 3-deurs,
Combi Coupé, LPG, m. '89,
staalgrijs metallic, getint glas,
dubbele spiegels, bruin velours
interieur, 4 hoofdst., 5 versn.
etc. etc, ’16.950. Gar./inruil
mog. Telef. 02508-3660.
SAAB 9000i, mod. 1987,kl. wit,
LPG, sch.dak, l.m. win., geh.
als nieuw, ’15.000. Inr. be-
spreekbaar, telef. 02208-94120.
900 TURBO, bj. '81, met gerev.
motor pi. bak, i.g.st., ’3OOO.Tejef. 040-525002

Saab DUUR? Informeer naar
onze prijzen voor onderhoud,
reparatie, revisie, tev. in- en
verkoop van alle typen Saabs.
Rotocars. 04120-36737.
Saab 9000iTURBO, nw. model
'86, parelmoerwit, alle extra's,
o.a. airco, el. ramen, ’ 14.950.
020-6360025.
Saab 900i, 2-drs., 1e eig.,
61.000 km (boekje erbij), zilver
metall., bj. 1985. Saab BAAN,
telef. 05480-12343.
SAAB 900, rood, 1986, 3-drs.,
met LPG, prima wagen. Pr.

’ 12000. Telef. 01835-2103.
Saab 900 TURBO 3, bj. '82
i.z.g.st., vr.pr. ’ 5500.
01803-12395,n.o.z.
T.k. SAAB 96, bordeauxrood,
bj. 1978, opnieuw gespoten,
mech. en motorisch 100%, ziet
er uit als nieuw! APK t/m apr.
'92’ 8250. Telef. 05910-25909.
Saab 99, 4-drs., '84, ZWART,
LPG, APK, i.perf.st., vr.pr.

’ 7500. Telef. 040-122330.
SAAB 99GL, 4-drs., bj. 7-1984,
grijs metall., zeer mooi! ’ 5500.
Telef. 08385-20651.
Let op!! Let op!! CRUQUIUS
ruimt op!! Saab 99 GL 4-drs.
Sedan, m. 1983, zéér compl.,
APK-gekeurd, ’4750. 2 jaar
gar./inruil mog. Cruquius Au-
tomobielen, 023-292520.

Guntur
Saab

WIJ BESCHIKKEN OVER

42
SAAB OCCASIONS

DIVERSE UITGERUST MET
LPG EN/OF AUTOMAAT

02524-4245
ABBENES - NIEUW-VENNEP

Saab 900 GLS SEDAN, 5-bak,
LPG-0.b., sp.velgen, APK '92
bj. 11-'B3, nw.st., ’4750. Inl.
085-234963.
Eenmalige herfstaanbieding.
Let op, Saab 900iSedan, m.
'90, 128.000 km, zeer compl.,
satingold metal., bruin velours
inter., 4 hoofdst., getint glas,
st.bekr., schuifdak, 5-bak, elek.
ramen, smettel. staat, ’ 22.500.
CAR CENTRE Haarlem B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
Saab 900 i Hatchback, LPG,
112000 km, ANTRACIET, bj.
12-'BB. Autobedrijf Frans Borg-
meyer, telef. 05202-17595.
T.k. Saab 9000 INJECTIE. 16-
-klepper, wijnrood int., goud
met., juni 1986, 5-bak, el. dak/
ramen, ’ 19.500.020-6312735.

saab
amsterdam
de snelheid
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Saab occasions

Amstelveenseweg 580-582
Amsterdam-Zuid, 020-6445400
9000Turbo 16V, 1986, antr.grijs
met., lederen inter., airco,
schuifd. enz., als nw., ’16.950
Inr./fin./gar. RODENBURG
BV, Voorschoten, 071-323450.
900i, 1982 LPG, 3-deurs, sun-
roof, TREKHAAK, APK, prijs
f 2800. Telef. 030-280658.
900 GLS SEDAN, '84, LPG, s-
bak, grijs met., 4-d, APK 9-92
i.z.g.st., ’ 5900. 04902-14537.
900i, 4-drs., ZILVERGR. met.,
st.bekr., sch.dak, 5 versn., LPG,
siervelg., 11 '85. Evt. mr. mog.
Vr.pr. ’ 8750. Inl. 03454-1834.
Saab 9000 i CD Automaat
Corps Diplomatique uitv.!!, m.
'90, LPG inst., diepblauw v.
kleur, get. gl., bl. Pullm. inter.,
stoelverw., el. ramen, stuur-
bekr., doorlock, etc, ’34.950.
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar. Fin./inr. mog.
023-292400.
Saab 90, 1985, bijz. MOOIE en
goede st., met LPG, APK 6-92

’ 8750 Inl. 015-567214.
900 GLS Sedan, 1-'B2 160.000
km, LPG, rood/bruin, ’2950.
WITTEBRUG, 070-3994011.
T.k. Saab 900 GLS, bj. 1984,
wit, 3-drs., 202000 km, APK
10-92 gas, als NIEUW, ’ 7950.
Telef. 05750-16428.
900 GL COMBI Coupé, zilver,
1-'B3, 148.000 km, prachtige
auto, voor liefhebber, prijs
’6950. Renault-dealer Schip-
per, 01846-13566.
Saab-dealer SPIEGHEL GA-
RAGE, 9000 CD 23, '90, 74.000
km, zilv. metall., ace, alu., al.,
9000 CD Turbo, '88, 53.000km,
wit, al., cc, SR 3, 9000i, 5-drs.,
'88, 80.000 km, wit, 900 C, 4-
drs., '87, 74.000 km, d.bl., alle
Saab Select, 90, 2-drs., '85,
96.000 km, zilv. met., 900 GLS,
4-drs., '82 162.000 km, zilv.
met. Telef. 02159-43924.
Van 1e eig. Saab 900 GL 4-drs.
Sedan, orig. m. '88, o.a. spier-
wit, stuurbekr., 5 versnell., alle
onderh.pap. aanw. ’13.950.Met gar. Inr./fin. en ANWB
mog. Automobielbedrijf SMIT
HAARLEM BV., Rijksstraat-
weg 174, Haarlem. Al 18 jaar
een begrip. 023-380942
SAAB 900 GLS, LPG, Sedan,
bj. '82 ’2900. Telef. 03405-
-71384/71119.
SAAB 900 GL, 3-drs., 10-83,
1e eig., nieuw! ’5950. ACR,
071-618484.
Saab 96 L, I.Z.G.ST., bj. '77,
met APK, nieuwe onderdelen.
Vr.pr. ’ 4750. Inl. 03452-8467.
Saab MOTOREN, evt. met in-
bouw, met BOVAG-garantie.
Telef. 05120-32712
Saab 900GLE. bj. '84, APK '92
5-bak, el. schuifdak, 2e eig.,
NIEUWSTAAT, ’5750. Inr.
mog. Telef. 05216-1523.

Terug van financ. instelling:
Saab 900 GLS AUTOM., m
'84, schuifd., Pullman, stuur-
bekr. etc Zeer mooi en goed,
’4950. 02510-21298.

Saab-sloperij
05120-10126

Saab 900 GLi 3-drs. Comb
Coupé, m. '83, LPG-0.b., bruir
metallic, stoff. dessin int., s-
bak, in bijz. mooie staat, ’ 4950
Autobedrijf EEKHOF, telef
02907-2785/6628.

Saab-sloperij
Elferink, Enter
05478-1539

Zeer luxe uitgev. Saab 9000i16
V, met LPG, m. '87, wit, get. gl.
Pullman inter., 4 hoofdst., .
versn., st.bekr., boordcomp., e
ramen en sch.dak, RBS, sier-
velgen. koplampwissers etc.
’16.950 Automobielbedr. D
TERPSTRA, telef. 075-213188.
T.k. weg. omst. Saab 900 GL
3-drs., APK, geh. I.NW.ST., m
84,’ 4750. Telef. 04928-2720.

Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805van 8-21 uur.

:Saab 96, 1977, dnk rood[.tall., nwe. banden-schol'
koppeling, PRIMA staat, tf

„trekh., mistlampen, alarm, j
1-92 vr.prijs ’9OOO. ï]

"030-541353 J
Saab 96, bj. '78, gerest, tii.
staat, IVOORWIT, APK «Jf.Telef. 02942-3675 b.g g 3jj|
i Saab 900 iAut., 3-drs, ifl
i lock, sch.d., bj. 1988 *" BAAN, telef 05480-12343, .

Let op, eenmalige herfst»
bieding. Saab 900 GLi fl B

_
m. '88, duurste uitvoer.3 [(
compl., satingold met.,]||
velours inter., 4 hoofdst., <f.
glas, st.bekr., 5-bak, cenfl L
grend., perf. staat, aanrÉ }
’13.950. CAR CENTRE H |; lem BV. 023-329750. Zoj ,

5 telef. info van 11-3uu': Saab 96, JUBILEUM-Ul^.■j 23, is gerestaur., moet nofl■spoten worden. 040-8556M'

" SAAB 9000 Turbo, auto*!

' 1988, gr. metallic, airco,.!!
Inter en andere opties, {M<- perf. st., ’22500. Irifm

" spreekbaar, telef. 02208-gji
Saab 900 GLS, bj. 9-'BIX- 9-92 LPG, beige, in prirw

? goed in de lak, geen roeSM

’ 3250. 01820-16069. na Ijl
U zoekt een gebruikte baabi'

Bel voor info tijdenskantooruren de

Saab Select Data Bank
Saab-importeur, 03473 - 72604 J

REGIONAAL SAAB CENTRUM

Nieuwkoop Motors B.V
Saab 9000 CD Turboblauw 04-]
Saab 9000 CDi zilvergrijs 03;]
Saab 9000Turbo, rose-quartz 03J
Saab 9000 2.3rose-quartz 01*
Saab 900i zilvergrijs 10-

-jÉ—fi m !____________! wÊèl IMk
-*" // ■'_______TÜ« _____i__-Lmi_____-^__i4_ ■ ■:*-i . ■ * -^^^"

Autopark De Herven
's Hertogenbosch

073-413897 J
Seat

Terug van financinstell.: Seat'RONDA GL, m. '86, elektr. ra-
men, 5-bak, get. glas, zeer zui-
nig, ’4950. ANWB/2 jr. gar./
inr./fin. mog. 02510-21298.
Seat IBIZA LD Diesel, rood,
85.000 km, zeer mooi, bj. 1986,

’ 5600. Telef. 035-859069.
Seat Ibiza 15 GLX, blauw met.,'10-'BB, alle opties, ’11.500.
Autobedrijf SCHIPHOL, mr./
fin./gar. mog. 020-6041885.
SEAT AUTOCENTRUM APC
Officieel Seat dealer voor groot
Amsterdam, 2e Schinkelstraat
18-28,Adam. 020-6763335
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uw occasion.
Allernwste. model Seat Ibiza
1.2 XLi (Porsche design), s-
drs., m. '90, rookzilver metallic,1
groen glas, velours bekl., 5
versn., deurvergr., siervelg., 1e
eig., in nw.st.!! Nw.pr. ’23.850
nu ’ 12950 (onderh.pap.
aanw. + orig.M Nationale Au-
topas). Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
Seat IBIZA Special, bj. 10-'B9,
40.000 km, LPG, vr.pr. ’ 12.950.
Telef. 04907-64633.
Seat MALAGA 1500 GL Se-
dan, 4-drs., kleur zwart, grijs
stoff. int., 5-bak, stereo, get.
glas, dubb. spieg., sportd. enz.
1e eig., 79.000 km, in nw.st.,
89. ’ 11.750. 020-6620530.
MARBELLA Lady, kl. zwart, bj.'
8-'B9, 27.000 km. ’ 7950. Telef.
08380-12748 of06- 52.943138.

Nieuw. Seat IBIZA Van 1
afgifte 21-06-'9l, 7000 *t.e.a.b. 020-6242678. i
Seat BULLEWIJK Adam, *Jeen nieuwe of gebruikte Sf
Schepenbergweg 18
AMC), telef. 020-6964645^Div. Seat Marbella. Ibiza, fM
ga OCCASIONS, bj. '85 l.
'91. Off. Seat-dealer P_\
bedrijf Aktie 78. 02550-11jff
Seat MARBELLA XL *2Ë_\
bak, zwart, juli '90, 1e ei_. '*^km! ’ 10.750. 03404-32517^
Seat AUTO-KOHLER SJv.d. Madeweg 23, A'» v
020-6686146,Auto_x>uleva_V;
T.k. Seat IBIZA 1.2 GL,~W,
70.000 km, APK juni I
’6300. Inl. 077-518356. ■
""MARBELLA"' SÜtM'
Luxe, bj. '87, kl. rood, LPG, *ke auto, ’ 5950. 02205-185l>
T.k. Seat IBIZA SKi, 19887
tall. zwart, 48.000 km, i-__
Vr.pr. ’13.500. Inr. mog. f'
03499-83397. JH|
MARBELLA XL, 1 jaar $
kleur zwart, i.perf.st., *
n.o.t.k.Telef. 01720-41290^
FURA 127, 9-'B4, 1e eig., A
1 jaar APK, i.z.g.st., stf^

’ 3900. Telef. 03404-32517^. ,
MALAGA, in nw.st., 5-'Bss
4-drs., radio/cassette, 5?Jikm, onderh.boek aanw.^j'eig., weg. omst., ’ 9750. T 4i
023-285760 of 02503-40863y
Uw SPEURDER faxen? £kan 24 uur per dag, 7 dSB
per week op: 020 585.8030^

Skoda
SKODA 130 GLS, bj. 1989

’ 4750. 105LS, bj. 1988, ’ 3750.
Inl. 01100-15415/23868.
T.k. Skoda COUPE, bj. '87, veel
extra's, diamantzwart met. Te-
lef. 05234-1368.
Skoda OCCASIONS tegen
scherpe prijzen. Favorit, 1300,
1200, 105 v.a. ’1450. Skoda
Breco R'dam. 010-4762010.
Skoda 120 L, 1e eig., bj. 1983,
abs. NW.ST., APK, ’ 1450. Info
02990-36809.

-*%FAVORIT Stationwagon, ;
7000 km, l.m. wiel., sch.d _
Nieuw! ’ 5000 korting. SW
Breco R'dam. 010-4762010;
SKODA. bj. 4-'B6, in nieu*}
40.000 km, APK 10-92 gr'

’ 2250. Telef. 023-244259
Skoda 105 S,t. '87, wit, ste£LPG, NIEUW mod., üc'
schade, ’ 1450. 020-636457 J*,
Skoda FAVORIET 13 LS.!
'91, weinig km. Vr.pr. ’ 12'
Telef. 08859-54872 >

Subaru
De Subaru Specialist Garage
„WITTE DE WITH" voor nieuw
en gebruikt. Tevens alle repara-
ties pi. APK. Filips van Almon-
destr. 4, Adam. 020-6183836.
SUBARU Mini Jumbo SDL, bj.
'86, 1e eig., 40.000 km, abs.
nw.staat, ’ 6750. 020-6250096.
SUBARU Minibus, geel kent.,
9-'B5, wit, nwe. APK, ’3950.
Inr./fin mog., 02990-40573.
Subaru MINI Jumbo, '85, kl.
wit, 5-drs., APK 1-7-92
i.z.g.st., ’ 4500. 020-6321853.
In perfecte staat verk. Subaru
Mini Jumbo SDX 5-drs.. kl.
grijs met., bj. 1987, ’7750. Met
BOVAG-gar. Garage WITTE
DE WITH, 020-6183836.
Subaru 1.8 GLF-5 Hardtop
COUPE, m. '85, LPG, veel ex-
tra's, iets moois, ’ 3900.
02152-63795.
Subaru Mini Jumbo, m '86,
steenrood, ’ 4950. Gar./inr./
fin. mog. „CARPOINT', telef.
02510-12651.
Subaru JUSTY 1.0 S, 9-'9O,
9500 km, rood, nieuwstaat, ra-
dio, wegens auto v.d. zaak,

’ 15.750. 020-6454818.
Subaru Mini JUMBO, 5-drs.,
bj. eind '83, APK 12-92 vr.pr.

’ 3450. Telef. 02902-1793.
Subaru MINI Jumbo, '85,
i.g.st., zeer zuinig, f 3650.
020-6120117.
Justy 4x4 Autom. 1.2 S, spec.
uitv, 1989. KROON Auto's,
02943-1901/3026. Zondag gesl.

4
4-w.d. Subaru 1.8 GLS Sv.
TIONWAGON, '84, APK 6- '
Plaatschade rechtsvoor V'

’ 2450. Telef. 015-620152
Subaru MINI Jumbo, t?
Prijs ’ 4500. Telef. 08872- 15%
CAR-SEARCH, 02152-41*
helpt u gratis bij het zo^
naar uw occasion..
KROON Auto's Subaru-de^Mini Jumbo, div. uitv. + »Justy, div. uitv. + bj.; Lil *■_
1.6 GL + I.BGU'B7-'88;C?
pé 1.6 GL + 1.8 GTi, '87-;
'89; 1.6 DL StationwaflJLPG-onderb., '86; I.BGLTU]!
4x4 Autom. Stationwagon, J,
02943-1901/3026, zondag <&
Subaru 3-DRS 1300 Luxe, f
in perfecte staat, 1e **’ 3450. 020-6120117. >
Subaru JUSTY, bj! ifj
53.000 km, i.z.g.st., APK J'92 vr.pr. ’ 7500. 085-8183jjj>
Autobedr. Gebr. V.D. PO4
KRAAN, Middelwijkstr. 40-'
Soest, 02155-14289/13752 I
adres voor goede, jonge en .'
nieuwe Subaru-automobiejgij
Te koop Subaru 1.6 GL, 12.<_
km, 1989, vr.pr. ’17.000. T*
023-336188. A
Bijz. mooie Subaru 1.3 jj9
uitv., 4-'B5, van 1e eig., tv
orig. 54.000 km gereden, s*
velg., APK, SCHADEVRIJ, *5
+ rijden = kopen. Sle^
f 2950. 023-420782.
Een SPEURDER opgeV<*
020-6.805.805 van 8-21 uur^

Suzuki >
Door de bank teruggenomen: S
Suzuki SWIFT 1.5 GLX '89, 3- V
drs., 5-bak„ el. ramen, get. C
glas, blauw metall., als nw., j
’11.750. Met boekjes. 2 jaarr
gar. Inr./fin. mog. 02158- t23246/26778. /
SWIFT 1.3 GLX, bijna '88. 5-d, (
rad., sunr., el. ramen, 78.000 y
km, ’ 8250. 020-6146392 r

SWIFT, '86, 44.000 km, i
cent., ’6OOO vast. Te'
)1751 - 79453 of 071-174972
suzuki VITARA JU, bj. '*netal top, geel kent., alle e'
ra's, 1e eig. Nw. ’45.000, '
' 27.-500. Inl.: 04194-2959. *-AR-SEARCH, 02152-414»
lelpt u gratis bij het zoek'
laar uwoccasion..



DAF-top verdiende
goed aan opties
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, zaterdag
Vijf van de zes leden van de

Raad van Bestuur van DAF
Mijkenreeds op 13 juni1989 -een week na de beursintro-
ductie - hun bij deze intro-ductie verkregen opties (to-
taal 211.000) te hebben uit-
geoefend. De opties haddeneen uitoefenprijs van ’ 15,80en de aandelen werden voor
/57 verkocht. Dit betekent*at de vijf bestuursleden per
Persoon ruim ’1,7 miljoenaan deze transactie hebbenVerdiend. Momenteel noteren_e DAF-aandelen rond de’2O.

Dat blijkt uit het proef-
schrift 'Aandelen voor werk-nemers' van mr A. Voute.v°or de onder meer met dezeoPties verkregen aandelen isechter pas op 27 februari 1990notering aangevraagd bij de

beurs. DAFheeft daarentegen wel op 13
|Urn 1989 aan de Londenseoeurs mededelingen gedaan,
nfü woordvoerder van
'rTT zei gisteren dat destijds;?** de Amro Bank is afge-
'lrir n at zo sP°edig moge-
j.u]k notering zou worden aan-
gevraagd voor de aandelen uitQe op 13 juni 1989 uitgevoerdeopties.

Leeman: niets mis met
automatiseringsmarkt

Vaneen onzer verslaggeefsters
AMSTERDAM, zaterdagMet de flink in verval geraakte automatiseringsmarkt isï*lets mis. De beste bedrijven zullen de stabilisatie naar, 'jormale' winsten en marges overleven, en Management

bare is er één van. Dat meent drs.L.J. Leeman, crisismana-. *** bij het deze week op het nippertje geredde automatise-nögsbedrijf.
.."Management Share valt
£letom, daar hebik hetvolste

in", aldus Lee-
fe>n gisteren op een perscon-, entie, waar hij vooral pro-
efde de boodschap over teengen dat het met Manage-eflt Share allemaal weerS<*dkomt.
Uou* eer en _eweten wil&. P het goede been zetten, na
pf,Vele Publiciteit van de af-
kopen dagen", zo motiveer-
e_ ernan het initiatief voor
VJ\ Persconferentie. Maar
Ve^f meer dan zijn „rotsvaste

nrouwen" in de onderne-m£gwilde hij nietkwijt,
ftte

6 %uiditeit van Manage-
c Share isvoorlopigonder
j7|.r°le, nu de kapitaalsin-
Von Van een syndicaat er-
ba T

\ eeft gezorgd dat huis-

dietu de Rabobank dekre'
'kraan weer heeft openge-

-1?
smT moet echter n0_ heelwat

WUren om het bedriif <iuajSten weer in het gareel te
dvi!?en' „De mensen, de pro-
lerr7en en de klanten zijn al-
het voortreffeliJk>daar Hgt
V liet aan", aldus Leeman.
teit bern bc* licruidi"
pr ?Probleem ontstaan door
hpt u en in de lading van
Ver ,edriJf- Dat leiddetot een
R slechterde relatie met de

'v zal een aantal van de°ortreffelijke' medewer-rs het veld moeten ruimen,
t 6 w?rden 'verplaatst', in de
jj penologie van Leeman,

int r.cor-anisatieplan waar de
ty erirn'"manager nu aan

rkt, moet een „buitenge-
in substantiële besparing
<^verheadkosten" teweeg

brengen. Om welke bedragen
en hoeveel arbeidsplaatsen
het gaat, is volgens hem nog
nietbekend.

Daarnaast zal er bezuinigd
worden op de „veel te luxe"
secundaire en tertiaire (b.v.
aanvullende beloningen) ar-
beidsvoorwaarden. Tevens
komen er 'belangrijke' desin-
vesteringen, maar ook hier
was Leeman niet te vermur-
wen tot een nadere specifica-
tie.

De eveneens aanwezige
partners van Intercapital In-
vestments, de leider van het
syndicaat dat, in ruil voor 51
procent van deaandelen, Ma-
nagement Share heeft gered,
waren ook al niet scheutig
met informatie.

„We hebben interesse in
anti-cyclisch beleggen", zo
verklaarde mr. A.H.H.M.
Huijgers, één van de drie
partners van Intercapital In-
vestments en kandidaat-com-
missaris bij Management Sha-
re, de deelname.

De andere deelnemingen
van Intercapital, die ’ 55 mil-
joen heeft uitstaan, bleven

een goed bewaard geheim.De
groep investeert o.m. in tele-
communicatie, de metaalnij-
verheid en de computerservi-
ce-industrie. Het syndicaat
bestaat uit 5 partijen en de
groep uit Hoofddorp draagt
'rond een miljoen' bij, zo wil-
de Intercapital-partner ing.
P.A. Schröder na afloop nog
welkwijt.

Dankzij het syndicaat heeft
Management Share inmiddels
van Credit Lyonnais Bank
Nederland de bankgarantie
verkregen die volgens een
vonnis van de rechter nodig
was om dekredietkraan weer
open te krijgen.

Het negatieve eigen Vermo-
gen van Management Share is
daardoor praktisch weer op
nul beland. Via een openbare
claimemissie later deze
maand moet nog meer kapi-
taal binnenkomen, maar de
omvang van de emissie is nog
niet bekend. De oude groot-
aandeelhouders doen niet
mee aan de emissie, en het
syndicaat alleen in zoverre
nodig om het belang op 51
procent te houden.

Hoewel Leeman met veel
gevoel voor understatement
toegaf dat de interne en exter-
ne communicatie van het be-
drijf „niet optimaal" is ge-
weest, denkt het bedrijf vóór
de claimemissie weer van het
strafbankje van de beurs af te
zijn.

In de tweede helft van dit
jaarverwacht Leeman, mede
op basis van de sinds augustus
weer aantrekkende activitei-
ten, een 'lichte' winst. Die zal
echter nietgenoegzijn om het
bedrijf dit jaar uit de rode
cijfers te houden. „Als niet
alles tegenzit", is dat in 1992
wel het geval, zo verzekerde
Leeman.

Volvo Car verlengt
de produktiestop
Van een onzer verslaggevers

HELMOND, zaterdag
Volvo Car gaat de produk-

tiestop van de 400-serie deze
week verlengen met tenmin-
ste vier dagen. De produktie
in Bom zal worden hervat
vier dagen nadat de staking
in de Renault-motorenfa-
briek in het Franse Cléon is
beëindigd. Dat is op zijn
vroegst aanstaande maan-
dag.

GEEN ZICHT OP UITKERING VOOR CONCURRENTE CREDITEUREN

Install Data neemt
deel Infotheek over

Van een onzer verslaggevers

De Nederlandse activiteiten van de Infotheek Groep zijn
van de volledige ondergang gered. Ze worden overgenomen
door de InstallData Groep in Zoetermeer. Deze computerhan-
del is indirect voor een groot deel in handen van drs. J.J.
Kuijten, de man die vooral bekend geworden is als oprichter
van hetautomatiseringsbedrijfHCS Technologies.

De betrokken werkmaat-
schappijen zelf zijn gister-
morgen failliet verklaard en
direct daarna zijn de activitei-
ten overgenomen door hetbe-
drijf in Zoetermeer, zo maak-
te Infotheek-curator mr. F.M.
Tiethoff gisteren bekend in
een toelichting op de gebeur-
tenissen.

Overgenomen zijn de ver-
koop- en de service-organisa-
tie, evenals de handelsnaam
Infotheek. Behalve deNeder-
landseactiviteitengaat ook de
winstgevende dochteronder-
neming Magister (Apple-dea-
ler, 40 werknemers) over naar
Install Data.

Ongeveer 200 werknemers
van Infotheek kunnen hier-
door een baan krijgen bij In-
stall Data. Daar staat tegen-
over dat naar verwachting on-
geveer 250 mensen werkloos
zullen worden na de transac-
tie.

De curatoren zijn nu nog
bezig met het zoeken naar een
oplossing voor vier werk-
maatschappijen Infomail, In-
fomotive, Restart en Micro-
lease die niet onder de sur-
séance van betaling vielen.
Hier werken circa60 mensen.
Gedacht wordt onder meer
aan een management-buy-
out. In de komende weken zal
tevens worden bekeken wat
er moet gebeuren met de bui-
tenlandse activiteiten.

Install Data had tot nu toe
een jaaromzet van 180 mil-
joen gulden,en een winstni-
veau van ’7 miljoen per jaar.
De over te nemen activiteiten
van Infotheek waren goed
voor ’2OO miljoen omzet per

LEIDEN, zaterdag

jaar. Voor Install Data zijn
vooral de klantenlijst, het
commerciële apparaat en de
service-afdeling van Info-
theek interessant bij de over-
name. De nieuwe groep zal
een van de grootste Neder-
landse pc-dealer- en service-
organisatieszijn, met een om-
zet van meer dan 300 miljoen
gulden.

Install Data is sinds een
tiental jaren actief. De onder-
neming is voor 2A deel eigen-
dom van Venture Fonds Ne-
derland, dat op zijn beurt
voor 85 procent in handen is
van de beleggingsmaatschap-
pij Reiss & Co van Kuijten.
Kuijten was niet aanwezigom
de transactie toe te lichten,
evenmin als oprichter W. van
Leenen van Infotheek.

Install Data financiert de
transactie voor een deel met
eigen middelen, maar heeft
hiervoor tevens een beroep
op VFN gedaan. Hoeveel voor
de overname wordt betaald is
niet bekendgemaakt. Tiethoff
zei echter wel dat de prijs
onvoldoende is om de bank-
schuld van ’ 127 miljoen die
Infotheek had, volledig af te
lossen. Dit betekent dat de
concurrente crediteuren, die
samen zon 25 miljoen gulden
te vorderen hebben, niet op
een uitkering hoeven te reke-
nen en de aandeelhouders al
helemaalniet.

Onder de crediteuren zit
een groot aantal studenten, zo
bleek gisteren uit vragen van
een vertegenwoordiger van
deze groep. Infotheek deedin
de afgelopen maanden aan
studenten aantrekkelijke aan-

biedingen van computers,
maar wel tegen vooruitbeta-
ling. Tot nu toe zijn debestel-
de computers niet geleverd
en volgens Jos Houben, com-
missaris van Install Data, zal
dat ook niet meer gebeuren.
Terugbetaling van het gestor-
te geld is echter ook niet mo-
gelijk.

Zowel Houben als de cura-
toren van Infotheek zeiden
dat ze tot nu toe niets wisten
van het probleem van de
vooruitbetalingen van studen-
ten. Vermoedelijk gaat het
om zeker 200 gevallen. Aange-
zien het bij de bestellingen
veelal ging om bedragen van
tegen de 5000 gulden zou het
totaalbedrag dat de studenten
hebben betaald wel eens te-
gen de 1 miljoen gulden kun-
nen lopen. Na een aantal in-
dringende vragen deed Hou-
ben toch een kleine toezeg-
ging. „We zullen ons in de
situatie verdiepen". „Mis-
schien is er toch nog een op-
lossing te vinden", vulde cv-.rator mr. J.C. Rosenberg Po-
lakaan.

schatten waren. Infotheek
bleek in de eerste zes maan-
den van dit jaareen verhes te
hebben geleden van ’25,7
miljoen, terwijl het eigen ver-
mogen ’18,15 miljoen nega-
tief was geworden. Met name
de overneming van buiten-
landse bedrijvenen bs.t inzak-
ken van de Nederlandse
pc-markt bleken het bedrijf
de das te hebben omgedaan.
Eind vorig jaar werkten nog
ruim 700 mensen bij Info-
theek.

De vakbonden twijfelen of
er inderdaad 200 tot 250banen
worden behouden, zoals In-
stall Data beweert. „„Wie
weet wat Install Data doet als
ze eenmaal de klanten van
Infotheek in de zak heeft zit-
ten", aldus Peter de Groot,
districtsbestuurder van de
Dienstenbond FNV.

Infotheek vroeg op 30 okto-
ber surséance van betaling
aan nadat gebleken was dater
geen reddingspartner meer te
vinden was. Eerder had VRG
afgehaakt omdat de toekom-
stige risico's niet goed te

Bij de bekendmaking gis-
terochtend van' het faillisse-
ment op een personeels-
bijeenkomst van Infotheek
heerste volgens de vakbonds-
bestuurder grote verwarring
over wie nu ontslagen zou
worden en wie niet. Inmid-
dels hebben al veel werkne-
mers het zinkende schip ver-
laten. Werkten er eind 1990
nog 700 mensen bij Infotheek,
eindvorige week waren dater
nog maar 517.

CONCLUSIE BOEK PHILIPS EN TOELEVERANTIES:

Japanse toeleveranciers
bestormen markt Europa
Vaneen onzer verslaggevers

EINDHOVEN, zaterdag
De Nederlandse - en ook

Europese - toeleverende in-
dustrie wordt bedreigd door
de komst van Japanse con-
currenten. Japanners zijn in
het algemeen ontevreden
over het niveau van de Euro-
pese toeleveranciers en halen
ze daaromuiteigen land naar
Europa.

Dit concludeert drs. E. van
Royen in de studie 'Philips en
zijn toeleveranciers. Het
boek hierover is gistermiddag
overhandigd aan Philips-pre-
sidentJ. Timmer. De studieis
verricht in opdracht van de
Kamer vanKoophandel Zuid-
oost-Brabant. Het dient als
het cadeau van de Kamer
voor Philips die dit jaar zijn
100everjaardag viert.

„In het algemeen is de Ja-
panse elektronica-industrie
niettevreden over het niveau
van de Europese toeleveran-
ciers. De Japanse bedrijven
trachten dit op te vangen door
onder andere intensievetrai-
ningen en opleidingen. Het
onvoldoende aansluitenop de
Japanse behoeften wordt
voor een deel ookveroorzaakt
door het feit dat in Europa
uitsluitend fabricage plaats-
vindt en deEuropese toeleve-
ranciers niet in verbinding
staan met de ontwikkelactivi-
teiten in Japan. In antwoord
op dit specifieke probleem
dwingen de Japanse concerns
thans de in Japan gevestigde
toeleveranciers zich eveneens
in Europa te vestigen," aldus
VanRoyen.

Philips is één van de groot-
ste klanten van het Neder-
landse bedrijfsleven. Jaar-
lijks koopt het concern voor

’ 3,5 miljard in bij Nederland-
se bedrijven; dat varieert van
bureaustoelen tot uiterst inge-
wikkelde onderdelen voor
machines. Wereldwijd koopt

Philips voor ’29 miljard in
61 procent van de omzet.
Dat percentage inkoop op

de omzet is sinds de Tweede
Wereldoorlog fors gestegen.
In 1950 was van een geprodu-
ceerde gloeilamp 20 procent
afkomstig van toeleveran-
ciers. Het was in die periode
dat Phüips zoveel mogelijk
naar zich toetrok. Vrijwel al-
les wat het bedrijf nodig had,
werdzelfgemaakt.

Van Royen voert daarvoor

een aantal argumenten aan.
Eén daarvan is de poging om
bedrijfsgeheimen te bewaren.
Het uitbestedenvan machine-
bouw zou de toeleverancier
meteen duidelijk maken hoe
de produktie plaats vindt.
Dus creëerde Philips zelf gro-
te machinefabrieken. Een an-
dere reden is de gigantische
omvang van het concern. Van
Royen: „Op het moment dat
Philips zelf karton en papier
ging maken voor verpakkin-
gen, was de Philips-kartonfa-
briek meteen de grootste in
Nederland."

Vanaf de jaren '60 besteedt
het Eindhovensebedrijf meer
uit maar het blijft bij kleine
orders. De interne leveran-
ciers houden het monopolie.
Pas in de jaren '70 kwam daar
een versnelling in toen de
verschillende onderdelen (de
hoofdindustriegroepen) meer
zelfstandigheid kregen.

Beleggen inLatijns Amerika
Wij concludeerden het al vorige week: Latijns Amerika is ook

voor Nederlandse beleggers een uiterst aantrekkelijk gebied.
Niet alleen zijn de economische toekomstperspectieven in deze
regio veel en veel gunstiger dan in de achterons liggende jaren,
er bevinden zich hier ook ondernemingen die de vergelijking
met internationale branchegenoten allerbestkunnen doorstaan.
In de komende jaren zullen we ook op onze aandelenmarkten
een aantal namen zien verschijnen van Latijnsamerïkaanse
bedrijven, dat nu alleen een klein groepje van ingewijden iets
zegt. Daarop in een vroeg stadium te kunnen inspelen wordt
voor debelegger een zaak van groot belang.

De meest voor de hand lig-
gende methode daarbij is de
aankoop van zich specifiek op
Latijns Amerika, inclusief
Mexico, richtende aandelen-
beleggingsfondsen. Op de
beurs van hetzich graag inter-
nationaal financieel centrum
noemende Amsterdam, zal
men tevergeefs zoeken naarzon fonds. In New Vork en
Londen zijn er
evenwel ver-
schülende ge-
noteerd. Het
Latin Ameri-
can Investment
Fund (recente
koers 32 dollar,
ongeveer over-
eenkomend
met de intrin-
sieke waarde)
vormt een inte-
ressant voorbeeld van een re-
gionale benadering, waarbij in
élk van de betreffende landen
belegd kan worden.

Op deze manier kan vooral
ook geprofiteerd worden van
uiteenlopende koersontwikke-
lingen tussen de landen onder-
ling. Fondsen die slechts in
één land beleggen kunnen op
korte termijn wel spectaculai-
re resultaten tonen, maar dat
hangt dan vaak samen met
forse uitslagen in het agio dan
wél disagio ten opzichte van de
onderliggende waarde. Men
loopt dan een dubbel risico, te
weten dat van de koersont-
wikkeling in het betreffende
land én wat er bijvoorbeeld
met zon agio gebeurt. Voor
een speculatief ingestelde be-
legger misschien een ideaal be-
leggingsinstrument, maar
voor de meer behoudenden on-
der ons toch minder geschikt.
Wat bijvoorbeeld te denken
van het kort geleden geïntro-
duceerde en in New Vork ge-
noteerde Argentiner Fund dat
binnen een week in een ras
tempo wegliep van de emissie-
koers van 12 dollar, terwijl de
middelen voor het overgrote
deel nog in het land van be-
stemming moesten worden
uitgezet?

Het is evenwel niet noodza-
kelijk zich te beperken tot aan-
delen-beleggingsfondsen als
men belangstelling heeft voor
dit stuk van de wereld. In New
Vork is een aantalLatijnsame-
rikaanse ondernemingen

rechtstreeks genoteerd met de
verwachting dat in de komen-
de jarennog véle andere zullen
volgen. Op dit moment verdie-
nen vooral de aandacht de na-
tionale telefoonmaatschappij-
en van Mexico en Chüi, Tel-
mex en Companiade Telefonos
deChüe. Het aantaltelefoonlij-
nen per honderd inwoners be-
draagt in deze landen respec-
tievelijk bijna 7 en 6 tegen
bijvoorbeeld 45 in het Ver-
enigd Koninkrijk en 33 in
Spanje. Dit alleen al geeft het
geweldig groeipotentieel voor
deze ondernemingen aan, ter-
wijl ook van een in de komen-
de jaren verbeterde produkti-
viteitper werknemer een forse
stimulans op de winst zal kun-
nen uitgaan.

Winststijgingen in de ko-
mende jarenvan gemiddeld 20
procent liggen hierdoor in de
lijn der verwachtingen, waar-
bij ook meespeelt dat beide
overheden een gunstig fcli-
maat hebben geschapen voor
de verdere groei van deze on-
dernemingen. Men verkeert
daarbij in de gunstigeomstan-
digheid dat bij deuitbouw van
het nationale telefoonnetwerk
gebruik gemaakt kan worden
van de meeste geavanceerde
technieken. Telecommunicatie
blijkt in ontwikkelingslanden
telkens weer de groeisector bij
uitnemendheid te zijn. Het
rechtstreeks daarin beleggen
vormt een uiterst interessante
beleggingspropositie. Ook de

cementindustrie komt daar-
voor in aanmerking: ontwik-
kelen is tenslotte bouwen.

Maar er is meer. Er zullen
niet veel beleggerszijn diezich
realiseren dat de grootste Bra-
züiaanse bierproducent Brah-
ma op de wereldranglijst de
zesde plaats inneemt met een
geplande capaciteitsuitbrei-
ding in de komende vijf jaar
van vijftig procent, waardoor
men een grotere omvang zal
hebben bereikt dan Heineken
thans wereldwijd realiseert.
Mede door definancieel-econo-mische problemen waarmee
Brazüiè nog steeds te kampen
heeft en die bepaald niet een,
twee, drie zijn op te lossen,
heeft de aandelenmarkt aldaar
een lage koers-winstverhou-
ding die op geen enkele wijze
het winstvermogen van goed
geleide ondernemingen als
deze biergigant weerspiegelt.

Maar het zijn wél dit soort
bedrijven die na verloop van
tijd als een soort tweede gólj
de internationale financiële
markten zullen weten te vin-
den. Het verhaal van Latijns-
amerikaanse aandelenbeleg-
gingen is nog slechts bij het
begin. Beleggers die daar nü
vertrouwen in hebben, zullen
er uiteindelijk de rijpe vruch-
ten van weten te plukken.

door
drs.
M.W. KEYZER

Tegengestelde
richting op de
rentemarkten

AMSTERDAM, zaterdag
In de Verenigde Staten kon

de rente fors dalen na een
reeks van slechte cijfers over
de economie en een versoepe-
ling van het monetaire beleid
door de Federal Reserve, de
Amerikaanse centrale bank.
Dit kon de Nederlandse
markt slechts tijdelijke een
impuls geven, aldus F. van
Lanschot Bankiers in het
Weekbericht. Evenwel, on-
derliggend is het sentiment
op de Nederlandse en Duitse
markt niet positief. Hierdoor
steeg het gemiddeld rende-
ment op de 5 langstlopende
leningen per saldo marginaal
van 8,75% tot 8,76%, na even
8,80% bereikt te hebben. .

De slechte cijfers over de
Amerikaanse economie wer-
den aanvankelijk genegeerd
tot het commentaar van de
Fed. "voorzitter Greenspan
over de stand van de econo-
mie. Hij benadrukte de pro-
blemen nogmaals van de cre-
dit crunch en stelde dat na de
aanvankelijke positieve cij-
fers eerder dit jaar de econo-
mie nu moeite had om de
opwaartse tendens vast te
houden. De Amerikaanse
markt, die aanvankelijk on-
der druk stond onder invloed
van door de markt verwachte
positieve BNP-cijfers over
het derde kwartaal, draaide
hierop. Het BNP-cijfer over
het derde kwartaal, dat op
dinsdag werd gepubliceerd,
kwam uit op 2,4% en lag daar-
mee aan de onderzijde van de
verwachtingen van de analis-
ten.

Beurskoersen+
financieel nieuws

'(^oup deseconde actuerfp

BEL'
06-350.350.38

!50 cent per minuut
Bestel gratis het boekje:

" De Financiële Telefoon,
Postbus 376.1000 EB Amsterdam.

> De Financiële
Telefoon

zaterdag 2 november 1991
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DIAMANT
Wilt u uwdiamant nü verkopen?

Wij bieden u de hoogste
marktprijs tegen kontant geld!

Info: tel. 020-5753124
weekend 06-52-825225
Fax 020-6403046

Antwoordnummer 17535
1000TN Amsterdam

Vrijblijvende taxaties!
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BEURS
CRASH
Mijn winkeltje' FINANCIËLE
STRATEGIE (FS) omvat inmid-
dels de meest veelzijdige en ac-
tuele financiële nieuws/advies-
dienst van Nederland:

" 2x per dag background en tips op
telefoonband 06 - 911 22 355.

" 4 a 7x per dag informatie en snelle
tips via F.S.-FAX-SERVICE.

" lx per week F.S.-WEEKBERICHT
met compacte info en adviezen.

" lx per maand PERSOONLIJKE
NIEUWSBRIEF met analyses en
alomvattende strategie.

" 2x per dagfinancieel nieuws voor
REGIONALE RADIO-OMROEP.

" Méér dan 40x p.j. VOORDRACH-
TEN/SEMINARS.

Desondanks vindt u ons dezer
dagennietop de'beurs'Bcle^-.
markt in de RAI. Daar wordt u

;j**^H I vooral aandelen

Éhmml (behalve
RienkH. Kamer Sommige Spe-
Publishingedilor CialS Op korte

termijn). In die periode is het
koersgemiddelde van de Am-
sterdamse beurs inderdaad met
20% gedaald. Er is een 'heime-
lijke beurscrash' gaande. Daar-
aan konden mijn lezers/luiste-
raars met baisse-posities gem.
267%verdienen op het te investe-
ren'(geringe) bedrag. Een selec-
tie met %-daling sinds mijn ver-
koop/baisse-advies:
DAF -42% Nedlloyd -40%
Hoogovens - 33% Samas - 42%
HCS -85% Berghuizer -24%
LCI -61% Textlite -99%
Multihouse - 59% Infotheek - 84%
Docdata -94% Tulip -60%
Volmac -59% AirHolland -99%
Newtron - 65% Buhrmann T - 30%
Gem. daling van dit groepje (voor-
malige) 'publiekslievelingen': 61,5%
in gem. 12 maanden. Mag in mijn
woordenboek ook 'crash' genoemd
worden. Er is nogveel teverdien^
la baisse. De vele hausse-profetieën
komen niet uit. God gafde mensen 2
ogenen 1 mond. opdatzebeterkijken
en minderkletsen.
Abonneer u op die ogen (1-malig
proefabonnement f 110 voor 3
maanden via de coupon) of luister
naarbaisse-strategieën (maar ook
een paar forse hausse-voorspel-
lingen voor elders in de wereld)
op mijn seminar van 8 november
(f490 mcl. jaarabonnement op
FS-Weekbericht en Nieuwsbrief).
Voor laatsteplaatsen seminar alleen n
lefonischereservering(10l dinsdag) ma

Tel. 070-328 2012
Fax 070-3282031

I Aan FINANCIËLE STRATEGIE,
I PB. 97628, 2509GA Den Haag
I Ik wens een proefabonnement van |
I 3 maanden op F.S.-Weekbericht en I
I Nieuwsbrief ad f 110.
.Naam: ,
I Adres: |
I PC/Woonpl.: |
I _l

" Tel I
l_ . I

(advertentie)

BOUWSTENEN VOOR EEN
GOED LEASE-CONCEPT (6)
SIGNALERING/NORMERING
Attente signalering van het kostenverloop.
En normering van de variabele kosten. Zo-
dat ook die onder controle blijven. Dat zijn
twee van de vele bouwstenen waaruit Lease-

f concept een lease-concept op maat voor
u kan samenstellen.

i mfr^lAAii/'rivr
LLHp|L»«WIIVLr I

DAAR KOMEN GOEDE IDEEËN VANDAAN.
Keienbergweg 100, 1101 GH Amsterdam Zuidoost

Tel. 020-5640707 Fax 020-6912010.

Ter overname gevraagd
Uitgeversmaatschappij vraagt ter verbreding

van haar media-portefeuille

enkele vakbladen
ter overname.

Brieven met uitgebreide informatie te richten aanhet buro van dit blad onder no. Tg-913060216.

51

Potgieter
Sinds 1895

020-6132935
s

B THE BEST FOR YOUR EXHIBITION MARKETING

*>-i MACI EXPOCONCEPTS
\. X Luhlf Studios Amsterdam 020-686 13 11

Exponed Rijswijk 070-319 24 19
Expoint Maastricht 043 - 61 74 54
Luhlf Connex Amsterdam 020 - 686 13 11

I AteliersLuhlf Amsterdam 020 - 684 99 81
TENTOONSTELLINGSONTWERP EN -REALISATIE

Het complete doe-het-zelfprogramma voor de loonadministratie t.b.v.
midden- en kleinbedrijf. Zeltdoen is niet moeilijk en bespaart u tijd en
geld. Bel voor uitgebreide documentatie 071 - 41 59 95. _«_'ï3_ï^
MICROLOON 8.V.. Reaal ST. 2353 TK Leiderdorp
software-specialist voor loonudministratic^^f)^

OP DE BEURS GELD
VERDIENEN MET

BELEGGINGS EXPRES
EN CHARTS

Beleggings Expres en Charts
zijn financiële weekbladen
met iedere week winsttips

voor beleggers.
Bel voor GRATIS
proefnummers:

020-6268081

(advertentie)

JPMorgan
Corporate finance and advisory services

J.P. Morgan Ntederland Y\.
VpoUólaan ITI. 1077 \S Vmsterdam. Telefoono2o-6767766.
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Jeep SJ 413 CABRIO. perfekte
st, '87, ’14.750. Inr. mog.
04132-65718.
Suzuki ALTO GL, bj. 1988,
blauw, 11.000 km, i.z.g.st.,

’ 7900. 072-617955, na 17.00 u.
Suzuki ALTO GL, '82 APK,
goed en zuinig ’ 2450. Telef.
02520-24159.
ALTO GLX, 3-'9l, autom., 460 C
km, van oude man, zilver, 3-d.,

’ 14.500. Inl. 030-287055.
..GIANT'' Suzuki! Nieuwe
Vitara, uit voorraad leverbaar,
zwart met., grijs/geel kent.
Vitara Wagon, v.v. airco.
Samurai Pepper. Swift Sedan.
Occasions: Samurai Ten; Swift
1.6 GLX Sedan; Swift 1.3 GL,
1.3 GL Autom.; Suzuki Alto's,
va. ’ 5750, w.o. Alto Autom.,
GA, GL, GLX. Auto-Nu-Servi-
ce B.V , telef. 03210-15960. Inr.
mog., fin. ».a ’ 195p.m.
SWIFT GTi 16V, m. '88, el.
ram./sp., moet weg, ANWB-
rapp.,/11.950. 055-660932
ALTO, bj. 10-'B4, rood, autom.,
3-drs.. APK 10-92 i.z.g.st.,

’ 3650. 033-755124.
Suzuki ALTO FX, bj. '82 in zeer
goede staat, ’ 2650.
079-419082
CARRY Pick-up, bj. 7-'B6, 1e
eig., nw. APK, 34.000 km,
boekje ter inzage, i.st.v.nw.,

’ 5950. Telef. 02155-28678.
Onderdelen, plaatwerk, moto-
ren en versnellingsbakken van
SUZUKI Swift, Alto en GX,
Carry bus. Telef. 013-432800
(Tilburg) of 06-52961608.
Suzuki VITARA JLX, grijs
kent., 3-'9l, 8000 km! Zwart,
div. ace, vr.pr. ’27.000.
02507-13539/15866.
Suzuki onderdelen tegen ak-
tie-prijzen: wiel/band, nieuw,
orig. Vitara, ’2OO. Achterbank
Samurai, nieuw, ’ 395. Hardtop
Samurai/410/413, gebruikt,
v.a / 1500. Hardtop Vitara, ge-
bruikt, ’3OOO. Hardtop SJ
Longwheelbase, nieuw, ’ 3750.
RUNAPPEL Barneveld, telef.
03420-91091.
Suzuki CARRY, bj. 1987, in pri-
ma staat, APK 6-92 ’5250.
Tetef. 071-225582
VAN MAURIK Suzuki Jeeps:
Samurai, bj. '90, geel kent. 413
lange uitv, bj. '87. 413 lange
uitv., bj. '85, geel kent. 410 Q,
bj. '84. 2x 410 V, bj. '82 en '83.
Range Rover, bj. '84 met LPG.
AHe onderdelen voor Suzuki
Jeeps. T.k. gevr. alle types Su-
zuki Jeeps.Telef. 03449-1339.
Allernieuwste model!! GTi!!
Suzuki Swrft 1.5 GTi, '90, ferra-
rirood, getint glas, velours int.,
electr. ramen, siervlg., 5 versn.,
doorlock etc, ’19.950. „FRED
HEHL Autobedrijven", 3-12
mnd. gar., fin./inr. mog. 023-
-292400
T.k.a. SUZUKI GX Coupé.
1982 i.g.st. APK 10-92

’ 2950. Telef. 023-363443.
Suzuki SJ 413 Longbody (geel
kent), m. '86, spierwit, ver-
loopnaven, extra afneembare
portieren, 1e eig., serv.pap. t.i.,
i.z.g.st. ’ 10.950. Autobedrijf
EEKHOF, 02907-2785/6628.
Suzuki SUPER Carry Commer-
cial, 7-87, APK 9-92. perf.
ond., ’ 6950. 023-355668.
Suzuki ALTO GL, 11 '87, APK
t/m 10-92 vr.pr. ’ 7500. Telef.
03240-20329
Suzuki GX COUPE, bj. 1980,
APK 11-1992 Vr.pr. ’4250.
Telef 08380-52624.
PIJNAPPEL Automobielen
Apeldoorn, Suzuki-dealer, b.a.:
div. gebruikte Suzuki automo-
btelen, 0.a.: Alto's/Swiften,
w.o. autom. - Nieuwe Samu-
rai's/Vitara's, uit voorraad le-
verbaar! Kom of bel vrijblij-
vend! Telef. 055-664400.
Suzuki SWIFT 1.3 GTi 16V,
1988, rood, zeer mooi, ’ 14900.
Tglef. 04783-2236.
Super CARRY 1000, z.g.0.h.,
bj. 7-'B7, APK 8-92 45.000 km,
pr. n.o.t.k. Inl. 03210-15225.
Suzuki SWIFT GL, metallic I
rood, bj. 1989, orig. km-stand <25.000, onderh.boekjes aanw., I
telef. 02977-27058. <

T.k. ALTO, 1990, 13.500 km,
blauw, als nieuw, ’ 9250. Telef.
05766-1711.
Suzuki ALTO GL, 4-'B9, 43.00 C
km, d.blauw, ’ 10.750. Autobe-
drijf Preuninger 8.V., 015-
-135940.
SWIFT GTi, wit, 7-'B7, 1e eig.,
afst.bed. alarm, 4-weg spea-
kers, APK 5-92 80.000km. Inl.
020-6841332na 9.00uur.
SWIFT 1.3 GS. bj. 6-'B9, 67.000
km, zwart met., div. access.,
vr.pr./ 17.900. 02294-1379.
De Giant off the Road PIJN-
APPEL Barneveld, biedt aan:
div. nieuwe en gebruikte Suzu-
ki Jeeps, Samurai Pepper Giant
aanbieding,voor een Giant ver-
rassend prijsje, nu direct uit
voorraad leverbaar. Vele type's
Vitara uit voorraad leverbaar,
o.a. Wagon, Wagon autom.,
Comm. Cabrio. Wij hebben een
keur van occasions in Suzuki
off Road, o.a. Samurai Ten, bj.
'90, SJ4I3Longwheelbase, v.v.
Hardtop, Samurai Hi-roof, SJ
413 QJX, HJX, VJX. Pol. hard-
tops voor Vitara v.a. ’ 3995. Te
koop gevr. SJ4I3, Samurai en
Vitara Cabrio. Tot ziens in Bar-
neveld, van Zuylen van Nievelt-
laan 77,03420- 91091/92191.
T.k weg. omst. Suzuki ALTO,
1989. automaat, 6000 km,
’12.500. Inl. 076-654187.
Suzuki 100 GX COUPE, 3-'B3,
nwe. APK, wit, gerev. motor,
i.g.st, ’ 3750. Inl. 05137-1133.
SWIFT Autom., bj. aug. 1989,
16.000 km, rood, in nw.st.,

’ 16.500.Telef. 020-6329654.
Suzuki SWIFT, bj. '87, kl. rood,
km.st. 50.000, grijs kent., vr.pr.

’ 7500. 03417-60782
Suzuki-dealer (sub) J. van
Tiel, Schellingwouderdijk 251,
A'dam-N, telef. 02904-230,
biedt aan! Suzuki Alto's v.a.
1986t/m 1991, in alle uitvoerin-
gen, ook in AUTOMAAT. Su-
zuki Swifts vanaf 1989 t/m
1992 in alle uitvoeringen, ook
GS. Alle auto's mcl. 3, 6 of 12
maanden garantie + gratis
10.000 km-beurt. Momenteel
zéér hoge inruil.
Autobedrijf VELDHUIZEN Nij-
kerk, Suzuki-dealer (sub-),
b.a. Suzuki Swift 1.6 GLX Se-
dan, met. grijs, 10 mnd. oud,
13.000 km. Ma.-vrijd. 8-18 uur,
zat. 9-13uur. 03494-51975.
SWIFT 1.3 GL Automaat, bj.
'90, kl. rood, 9000 km, ’ 18.950.
Pijnappel Suzuki Barneveld, te-
lef. 03420-91091.
T.k. Suzuki SUPER CARRY
busje, bj. bijna, '88, i.pr.st.,
30.000 km, 1e eig., vr.pr.

’ 6750. Inl. 02990-42432
Suzuki ALTO, rood, 1984, APK
4-92 nette auto, ’5250. Inr./
fin, mog. 02990-40573.
Suzuki VITARA, grijs kent.,
softtop, bj. '90, 48.000 km, véél
access., LPG, ’20.000 excl.
BTW. Telef. 05241-1796.
T.k. Suzuki SWIFT Unique, bj.
5-'9l, wit, 12400 km, ’ 17.500.
Telef. 020-6005422
T.k. SUZUKI U 80, bj. '80, roll-
bar, bullbar, gerest., extra
breed. Telef. 05410-11938.
Uniek mooie Suzuki Swift 10
GL, 5-bak, 45.000 km, ML-
beh„ nieuwstaat, m. '89,
’11.750. Inr. mog. BOVAG-
gar. WIM OVEREEM, 02513-
-12484, ook zondag 12-16uur.

Let op!
SUZUKI SWIFT I.OGL
blauwmetallic, bj. 1988

prijs/11.750
SPECIALE LEASE-TARIEVEN

Alfa Zeijinga
Daalmeerstraat 20, Hoofddorp
Telef. 02503-20707 of 32424

Suzuki VITARA, airco, sport-
wielen, '89, ’ 23.750.
077-738738 of 515005.
Suzuki VITARA Automaat,
softtop, '89, ’23.500. Telef.
077-738738 of 515005.
De gemakkelijkste manier om
een SPEURDER te plaatsen, is
het nummer 020-6.805805 te
draaien Dagelijks van 8-21 uur.

Talbot
Talbot 1510 SX AUTOMAAT,
bj. 1982 APK-gek. Pr. ’2750.
Telef. 02291-1431.
SUNBEAM 1.6 Autom., APK
10-92 bj. '79, i.z.g.st., ’ 1450.
020-6811740 na 17.00 u.
Talbot SOLARA met gas, bj
1965, ’3500. Garage Keijzer,
telefoon 02291-1856.

SIMCA Talbot Rancho, bj. '81,
nwe. APK 28-10-92 prijs

’ 3750. Telef. 055-661709.
Zilvergrijze Talbot SAMBA, bj.
9-'B4, i.z.g.st., vol jaar APK,

’ 1950. Telef. 02907-7584.
Uw SPEURDER faxen' Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030

Toyota
CELICA 1600 ST, LPG, '83,
zwart, trekhaak, APK, ’5250,
evt. mr. mog., 02513-15987.

Corolla 1.3 HB
VAN PARTICULIER, i z.g.st.

bj. dcc '85, APK dcc '92 vr.pr.
f 6950 Telef. 03435-71353.
Toyota Corolla, bj. '88, 35.00C
km, automaat. BOVAG-Auto-
bgdrijf DE BEIJER, 08889-1503.
Toyota COROLLA HB 1.3, eind
'89, schadevrij, open dak, vr.pr.

’ .18.500 Telef. 08877-2857.
COROLLA 1.3 Special, 12 Val-
ve. nw mod. '86, 3 deurs,
brons met., w.w glas, 1e eig.,
beslist nw.st., roest- en scha-
dèvrij, ’ 6950. 023-343750.
MR 2 16 V, bj. '85, ROOD, l.m.
velgen, 56.000 km, nieuwstaat.
Telef 04104-74770.
Automaat Corolla 13 Liftback,
'89, / 20.950. Carina Liftback
20 Gü, '89, ’26.950. Carina
Lrftback GLi, '90, ’36.000
TOYOTA DIJKSMAN Rijns-
burg, 01718-20500.
Toyota CELICA Coupé 1.6 ST,
'86, wit, schuifd., ± 80.000 km,
vaste pr ’ 14.500. 01654-2431.
Toyota TERCEL 1.3 SR, t. '84,
5-vèrsn , sp.velg., 2-tone color,
APK 92’ 3750. 023-355800.
Toyota COROLLA GTi 1.6, bj.
'8R Luxe uitv., zwart. Telef.
078^138526, prijs/ 17.000.
Weg. omst. Toyota STARLET
1300 de Luxe, 11-'B2 APK,
vr.pr. ’ 1400. Inl. 035-231663.
CELICA ST Lrftback, '88, rood,
sportset,, ’22750. event. mr.
Suzuki Vitara. 033-560246.
CELICA 20 ST Liftback, bj. '84,
APK, zwart, brede banden,
/4960 03200 31033.

Van part. (Ie eig.) CELICA
Coupé ST, LPG, orig. '81, APK
6-92/2950.02152-66091.
Toyota LANDCRUISER FRP-
top, jan. '89, 75.000 km, blauw
metall., zeer interessante prijs.
Toyota Rob Wegdam, Ensche-
de, telef. 053-354535.
Toyota CAMRY 1800GL Turbo
Diesel, bj. '85, vr.pr. ’5500.
Automobielbedrijf De Vries,
02508-1266. Inruil mogelijk.
T.k. Toyota 1.6 Liftback, s-
deurs, bj. 1989, /18.900. G.
CORNELISSEN Mill, telef.
08859-51072
Toyota COROLLA 1.6 Liftback
GL 5-speed, 4-deurs, blauw
metall., mrt. 1984, net gekeurd,
perf. auto, ’ 5950. 03407-3633.
Toyota COROLLA 16 V, bj.
1988. gas. Prijs ’ 13.400. Telef.

02990-70760.
Nieuw model COROLLA 1.8
Diesel, antraciet met., 5-drs.,
9-'B7, ’ 11.500. Inl. 04164-3157.
Toyota CELICA 2000 Liftback,
ST, 1980, APK 10-92 sp.wiel.,
’1750. Inl. 023-355668.
Van 1e eig. STARLET, bj. '88,
orig. 11.000 km, in nieuwstaat.
Vr.pr ’ 10.250. Inl. 030-421869
b.g.g. 613162 Moet weg!
COROLLA 1.6 HB GTSi 16 V,
105pk, bj. 2-'9l, rood. schade-
vrij, 2 jr. fabr.gar. Pr. ’ 23.600.
Inr. mog. Telef. 038-542314.
Toyota COROLLA 1.8 DXL, bj.
april '89. wegens lease auto.
Prijs n.o.t.k. 01736-97409.
Toyota DE GRAAF biedt aan:
Starlets. '86, '87, '88, vanaf
’8250. Corolla HB, '86-'B7-'BB
vanaf ’9950. Carina Sed. 1.6
DX, mei '86 ’ 9750. Carina Sed.
20 DSL, mei '88/19.950. Con-
densatorweg 44 020-6865511.

52 Unieke aanbieding let op!
Toyota Camry 20GLi Liftback,
automaat, m. '85, allerduurste
en meest compl. uitvoer., in
donkerbruin metall., bruin ve-
lours int., 4 hoofdst., getint
glas, st.bekr., 4 elektr. ramen,
centr. vergr., lichtmetalen
sportvelgen, smettel. staat

’ 6950. CAR CENTRE Haarlem
B.V. 023-329750. Zondag telef.
info van 11-15uur.
Toyota Corolla 1.8 DX 4-drs.
Sedan Diesel, m. '89, 5-bak,
blauw metallic, gemêl. dessin
int., 1e eig., 60.000km, boekjes
ter inz. ’11.950. Autobedrijf
EEK HOF, 02907-2785/6628.
Mooie CARINA II 2.0 Diesel,
grijs metallic, aug. '87, 1e eig.,

’ 12.950. Inl. 03240-63830.
Toyota CELICA Liftback, dia-
mantzwart, bj. '89, 53.000 km,
goed onderh., ’ 28.000. Telef.
020-6999500 of 6002582.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uw occasion..
Toyota PREVIA 24i GL Aut.,
zeer compl., 6-'9l, 14.000 km,
blauw metall Zeer interessante
prijs. Toyota Rob Wegdam,
Enschede, telef. 053-354535.
Toyota STARLET 1.0 DX, bj.
1987, 43.000 km, grijs met., als
nw., ’ 11.000. 02206-3512
Let op!! Let op!! Cruquius
ruimt op!! Toyota Celica 1.6 ST
Coupé, m. 1984,zeer compleet,
APK gek. enz., enz., ’6950. 2j.
gar./inruil mog. CRUQUIUS
Automobielen, 023-292520.
Toyota Hi-Lux Pick-Up met
BRAHMA polyester kap, 1987,
nieuwstaat, ’ 12750. Toyota
Hi-Lux Pick-Up Diesel, 1985,
’9OOO. „Bedrijfswagencen-
trum Echt", Voltaweg 11, Echt.
Telef, 04754-87933, fax 87958.
PI. ANWB-RAPP. Carina II XL
20 D, '89, 81.000km, st.bekr.,
nw.st. ’ 15.950. 072-335449.
CARINA Diesel 4-drs., 1282
groen, APK 4-92 i.g.st. ’ 3950.
033-806612
CELICA 1.6 inj., bj. 1989, 30.000
km, rood, siervelgen, zo goed
als nieuw. Telef. 04120-32424.
4-w.d. Toyota 3.4 FRP-top, bj.
'86, DIESEL 130.000 km, airco,
stereo, alarm, Afrika-klaar,
schadevrij, div. access.,

’ 30.000. Telef. 020-6245859.
PREVIA 24 GL Automaat,
demo, '91. Nieuwpr. ’73.000,
nü ’ 59.500. Toyota Nijmegen,
telef. 080-565254.
Toyota CAMRY TD Stationcar,
7-'B7, 150.000 km, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 14.500. Evt. ruil oudere
VolvoStat.car. 079-422030.
Toyota COROLLA Hatchback
1.6 XL, kleur aubergine, bj.
6-91, ’ 18.500. Inl. 01808-1290.
Toyota COROLLA 1.3 XL 12 V,
bj. '89, kl. wit, km.st. 49.000.

’ 16.450.033-615504.
TERCEL, m. '85, APK 11-92
grijs met., div. ace. Keur. st. v.
onderh., ’ 4750. 033-806413.
CELICA 1.6 ST Coupé, 7-'B6,
felrood, l.m. velg., a spoilers,
auto is door dame bereden en
perf. door dealer onderh., vaste
pr. ’ 15.950. 04977-87433 (Els).
Sports Cars International bv en
Auto Data Bank. Aankoop,
verkoop en bemiddeling in
sport(ieve) auto's. Zie onze ad-
vertentie bij CABRIOLETS.
HH. handelaren, t.k., door inruil
verkr., 2x Toyota STARLET
1000 DL, 12-klepper, bj. '88,
45.000 km, prijs ’ 7600 p.st. Te-
lef. 020-6441744.
CELICA 1.6 ST Liftb., zwart,
62000 km, '89, ace 0.a., 15-
-inch verl., rondom spoil., ste-
reo, alarm, nw.st. 03458-1310.
STARLET 1.2 Stat., 5-drs., '82
APK 6-92 nw. bnd., stereo
ere, f 1750. 02262-2686.
Witte Interstate CRESSIDA
24V TC RX 10, 2e eig., bj. '85,
alles elektr. o.a. dak, als nieuw,
APK 92 T.e.a.b. 01720-34963.

Celica STi 16V
signaalrood, alu velgen

alarm, 13.000km, juli 1990
Officieel Opel-dealer

FRED JANSSEN, Huizen N.-H.
Telefoon 02152-50544

Toyota Corolla 1.3 5-drs. Lift-
back Automaat, m. '89, blauw
metallic, gemêl. dessin int.,
dure stereo, serviceboekjes t.i.,
nw.st., ’ 17.450. Autobedrijf
EEKHOF, 02907-2785/6628.
Toyota CELICA 20 KT Coupé,
LPG, t. '84, zeer mooi, ’ 4500.
Telef. 02975-66825.
COROLLA 1.3 DX Autom.. m.
'86, 1e eig., goud metall., luxe
inter., rad./cass., 33.000 km,
onderh.boekje aanw., geh. in
nw.st., ’ 9500. 02507-19763.
CARINA II 1.6 XLi Sedan, 16V,
met. rood, ’ 12700. Inr./fin.
Fin.kant., 035-64444/61842
Alle Celica-liefhebbers OPGE-
LET! Promotiestand Autotron
B, 9en 10nov. 055-421791.
CELICA 1600 STi 16V, zwart,
38.000 km, bj. '90, veel extra's.
05980-26027 of 050-413086.
Carina II 16V, 5-'BB, Sedan,
met. lak, w.w., LPG, ’14.950.
VAN ENGELEN Auto's,
04902-45699.
Van 1e eig. CELICA GTi 16-
-klepper, bj. 1989, wit, in goede
staat, t.e.a.b. Inl. 04258-2550.

Celica Liftback GTi 1988
Celica Liftback ST 1987
Carina Liftback XLi, LPG ...1989
Carina 1.6XLi Aut. + p.s. .1990
Corolla Sedan I.6XLi 1990
Camry Liftback Aut 1984
Starlet Aut 1983

Van Dolderen
SOEST, 02155-12330

COROLLA Hatchback 1800
Diesel, bj. '86, 1e eig., APK okt.
92 ’ 8750. 076-143285.
-OROLLA 16V 16i, Twin Cam, i
5-'B5, APK 8-92 i.nw.st., nwe. I
Danden + uitl., 78.000 km, 5- ;
/ersn., ’ 10.750. 023-355668. <
royota CELICA ST 1600, 1983, I
netallic rood, ’5950. 04906- I
1387. ;
Vleubelbedr. b.a. directieauto I
royota CELICA 1.6 Liftback, Jichtblauw met., aug. 1987, j
30.000 km, div. extra's, alle j
ceuringen toegest, ’21.900. i
nl. 023-318052
I

Celica Liftback
'87, LPG, div. ACCESS.,
’18.250. Inr. Japanse Pick-Up,
dubb. cab. mog. 05750-26721.
CELICA ST 1600, bj. 6-'B4,
i.z.g.st., km.st. 70.000, gesl.
lampen, ’ 7500. 070-3523831.
Carina II 20i GLX 16V HB,
B'BB, 110.000 km, aut., stuur-
bekr., elektr. ramen, centr. lock,
l.blauw mete., ’16.950. WIT-
TEBRUG, 070-3994011.
CELICA 1600, m. '83, APK 10-
-92, kantelkopl., 5-bak, pracht.
auto, ’ 4275.020-6163260.
T.k. CAMRY Turbo Diesel Sta-
tionwagon, mooie auto met
zeer veel access., bj. maart
1988, zilver metall. Nw.pr.
’47.500. Vr.pr. ’16.500. Rijdt
1:141 Telef. 02526-89291.

MR 2 Targa
Sport-uitv., laat 1988, ferrari-
rood, mooiste in Nederland,

’ 33.950. Telef. 03407-3228.
COROLLA 1.3 DX H.8., 3-drs.,
bj. 4 '86, blauw met., ’7200.
02940-30488.
Toyota COROLLA Station 1.8
Diesel, bj. '86, iets werk, ’ 7200.
Telef. 04907-64633.
T.k. Toyota CELICA 1600 ST,
bj. '78, groen met., APK-gek.

’ 2000. Telef. 03435-72102
Toyota COROLLA 1.3 Liftback,
7-'B9, 63.000 km. LPG, grijs
met., ’18.950. Autobedrijf
Preuninger 8.V., 015-135940.
COROLLA HB GTi 16V, grijs
kent., bj. '86, alarm, evt. CD-
inst, ’ 9750. 01719-12804.
CELICA TA 40, bouwjaar 1979,
APK dcc. '92 Prijs n.o.t.k. Te-
lef. 033-721656.
HH. hand., tegen inruilpr. Co-
rolla 1.3DX, 3-drs., blauw met.,
l.m. win. 8-'B7, ’ 10.500. Starlet
1.0DL, 3'BB, Corolla 1.3, 4-'Bl,
’1950. BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020-6627777.

MR2T-bar
zwart, t. '91, met alarm, ABS
en stereo, 11.000 km, 1e eig.,
nw.pr. ’ 73.950 nü ’ 55.950. In-
ruil mog. 030-960750.
Toyota CELICA 1600 STi, mei
'91, 9000 km, kl. rood, interes-
sante prijs. Toyota Rob Weg-
dam, Enschede, 053-354535.
Toyota COROLLA 1.6 Coupé
GT Twincam, lichte v. schade,
83. ’ 4950.01726-85430.
Toyota Corolla 1800 DX 5-drs.
HB Diesel, 5-bak, ML-getecty-
leerd, weinig km, werkelijke
nieuwstaat, m. '88. ’11.950.
Inruil mog. BOVAG-garantie.
WIM OVEREEM, 02513-12484,
ook zo. geop. 12-16.
T.k. Toyota STARLET, bj. '83,
in nw.st., rood, APK, zeer zui-
nig, ’ 3250. Telef. 02154-24490.
CELICA 1.6 STI, 18.000 km,
stuurbekr., 3-1991. Schafte-
naar, off. Honda-dealer, Zui-
derzeestr.weg 469, Wezep.
05207-61611.

CAMRY Turbo Diesel, bj. '86,
187.000 km, ’6OOO. Telef.
0377-40938.
Toyota CELICA 1600 ST Cou-
pé, '84, APK 8-92 ’ 6500. Te-
lef. 05296-3346.
TERCEL 1.5 Wagon 4-WD, s-
deurs, in nieuwstaat, 1eeig., bj.
2-'85, ’ 7950. Inl. 023-244259
CELICA's aangeb.: bj. '85 t/m
'89, ST en GTi, div. kleuren en
uitvoer., aantrekkelijke prijzen.
Inr. en fin, mog. 02155-12854.
Particulier biedt aan Toyota
Celica 1.6 LB ST, kleur rood, bj.
3-1989, km.stand 24.000. In
nieuwstaat met stereo radio/
cassette. Prijs ’27.500. Telef.
02503-15238.
Toyota CARINA II 20 DX Die-
sel Liftb., '88, vr.pr. ’ 15.000, in
perf. staat. Telef. 070-3610168,
ma. t/m vr. 9 tot 17 u. Privé
070-3899683.
Toyota Corolla 1.3 Special, 3-
drs., groen met., m. '86, ’ 8950,
leaseprijs ’ 252 p.m. Inruil/fi-
nanciering mogelijk. CAR
TRADE HOLLAND BV, 020-
-6010680, Badhoevedorp.
T.k. Toyota STARLET, 1991,
10.500 km, rood, ’ 16.900, met
garantie. Telef. zaak:
04922-3813, na 17 uur 08859-
-54965, hr. Giebels.
Nw. model COROLLA 16 XL,
16 V Sedan, wit, 11-'B7, APK,

’ 10.750.023-313870.
T.k. Toyota STARLET 1.3 DX
12 V, 12-'B5, 67.000 km, vr.pr.

’ 7850. Telef. 035-832777.
COMPANY CARS: Corolla
Sed. 1.3 XLi, juli '91 ’23.750.
Starlet 1.3 XLi, april '91

’ 18.400. Corina Sed. 2.0 GLi,
febr. '91 ’31.500. Camry Sed.
20 XLi cxiv, juli '91 ’32250.
Toyota de Graaf 020-6865511
Toyota COROLLA Twincam,
1980. Prijs ’2BOO. Telef.
08872-1508.
Toyota CARINA, bj. 8-'B9, wit,
4-drs., 1e eig., 33.000km. Vr.pr.

’ 17.000.Telef. 020-6436462
T.k.a. z.g.a.nwe. COROLLA 1.8
GL Diesel, bj. '89, 72000 km,
perf. cond., m. access., vr.pr.
’19.500. Inl. 03435-76077.
MR2 TWIN-CAM 16V, 1986
skirtset, airco, stereo. Pr.
n.o.t.k. Telef. 02155-12854.
STARLET 1300 SI, 3-91, 5000
km, wit. Zeer interessante prijs.
Toyota Rob Wegdam, Ensche-
de, telef. 053-354535.
Toyota TERCEL, bj. 1984, nieu-
we banden en accu. Vr.pr.

’ 4500. Telef. 020-6109475.
COROLLA 16 XL Twin Cam,
10-'BB, metall. kleur, 35.000 km,
lichte schade. ’ 10.250.
05782-5350of 06-52921634.
Toyota COROLLA Stationwa-
gon Diesel, 9-'B7, 79.000 km,
sunroof, trekh. 033-724984.
CARINA 20 GLI, 8-'B9, 5-drs.,
kl. wit, stuurbekr., evt. LPG,
aanr.vrij, 1e eig., 58.000 km,
vr.pr. 19.950, mcl. aank.keur. en
BOVAG-gar. Info Auto-Make-
laardij Habraken, 03462-64900.
Toyota STARLET, '89, 15.000
km, rood, als nieuw, ’10.750.
Inl. 01828-18703.
Diesel: Corolla HB', " '89,
’17.500. Corolla Liftback, '88,
’16.750. Carina Liftback, '89,
’26.950. TOYOTA DIJKS-
MANRijnsburg, 01718-20500.

Nu bij Toyota A.C.B.
Volkswagen Taro 24 Dsl., 4-WD, dubb. cabine

1990, wit, container, bullbar, sidebar, airco, ’ 36.500
Toyota A.C.8., voor meer rijplezier

Hoogoorddreef 3, Amsterdam-Z. O. 020-6975890

Uniek
Nu bij Toyota ACB

Toyota Celica 20GTi, 1989, superred
vele extra's, w.o. afstandsbediend alarm, ’ 34.950

Toyota A.C.8., voor meer rijplezier
Hoogoorddreef 3, Amsterdam-Z.O. 020-6975850
i

TVR
S3C Convertible

0-100 km in 6.8 sec, 168 din-
pk, nieuw uit voorraad lever-
baar. Tevens jong gebruikt.
B.V. Nimag, Reedijk 9, Heinen-
oord, telef. 01862-7911, zat.
10.00-16.00uur.

Trabant
'"Horizon 1.5 GL"" 9-'B3,
voor doe-het-zelver. KLUS-
PRIJS: ’ 350. Telef. 035-46912
SPEURDERS kunt u opgeven
van maandag t/m vrijdag, van
08.00 tot 21.00 uur, via
020-6.805.805. _____

Triumph
T.k. UNIEKE TR6 Inj., vroeg
type (CP), 150pk, d.blauw, ge-
rev. versn.bak, ’ 29.500. Telef.
085-429937.
TR7 20, bj. '78, APK tot 8-92
Brit. rac. green, i.z.g.st., vr.pr.

’ 5500. Telef. 075-314048.
Triumph SCHUT Soest. Ver-
koop- Serv".-Onderdelen, nieuw
en gebruikt. 02155-10668/
24048, Industrieweg 29, Soest.
Gevr. SPITFIRES. Tev. ver-
koop en bemiddeling. Van Put-
ten Cabrios, 03455-75534/
75558, na 17 u. 03402-36138.
TRIUMPH TR4, bj. 1963, met
Holl. kent., moet gerestaureerd
worden, enig nw. pl.werk
aanw. 033-752076/729378.
TR7, bj. '77, racing green, wei-
nig km's, ECHT nieuw!
’13.950. Inr./fin. mog. überty,
telef. 05978-12711.
Voor liefhebber voll. geresteer-
de TR 7 COUPE, blauw metal-
lic, bj. juni 82. Inl. 035-858664.
TRIUMPH TR 7, bj. 1982
i.z.g.st., mei '91 voll. gerest.
Vr.pr. ’ 12500. Na 18.00 uur,
01830-34905.
TR 6, RESTAURATIEWAGEN,
motor loopt, geen laswerk,
vr.pr. ’ 9080. 076-101748.
TR 4, met winterkap, ’ 13.500.
TR4A IRS, ’17.500. TR 3, te
restaureren, ’15.000. Telef.
020-6596264 of 6278410.
TR 7, '82 69.000km, wit, open
dak, MOOI! Onderh.boek.
aanw.. APK. Telef. 033-940119.

Triumph onderdelen en onder-
houd, DAMEN & KROES, Lin-
dendijk 2-4, Sint-Oedenrode.
04138-73950.
Triumph TR 7 CABRIOLET,
'80, zeldzaam, ’15.000. Telef.
01749-48213.
Triumph TR 6, bj. '70, PI.,
ROOD, geh. rijklaar, collec-
tors-item. Telef. 076-101748.
Triumph TR 2 t/m 7, SPITFI-
RE, onderdelen, gebruikt en
nieuw. Telef. 010-4623265.
TR6, bj. '71, kleur WIT, Amerik.
uitv., techn. prima st., carr.
goed, vr.pr. ’18.500. Telef.
046-376747.
Triumph ACCLAIM met gas,
bj. 1982 ’ 3800. Garage Keijzer,
telefoon 02291-1856.
Triumph TR 7 SPORTCOUPE,
parelmoerwit, zeer mooi, 1976,

’ 12.500. Telef. 080-786161.
Triumph STAG, topklassieker,
VB, '75, 4-zits, rood, cabrio, zo- ■mer/winterdak, in orig. staat.
Vr.pr. ’ 17.500. Inl. 023-296190.
Triumph SPITFIRE 1500,
bouwjr. 1981, kleur rood, met
hard-top, Broek Auto Bedrijf
Brittcar BV., Waalwijk,
04160-32054.

Nico Baas
IS

verhuisd
v.a. 4 nov. zijn wij te bereiken

onder telef.nr. 02288-3802
NesB2l693CKonderdijk

DeCTH, SC en TDCN organiseren zo. 10nov. v.a. 10u. grootse

Triumph onderdelenmarkt
TEVIERHOUTEN ,

in de Zonnehal, Frusselt 30, recreatiecentrum „DePaasheuvel"
Inlichtingen CLUB TRIUMPH HOLLAND, 046-335669

Volkswagen
Turbo Diesel!! VW Golf Man-
hattan Turbo Diesel, m. '90,
ferrari-rood, luxe inter., get. gl.,
5-versn., dubb. spieg., Man-
hattan velg., abs. nw.st.,

’ 22950. Inr./fin./gar. mog.
CARPOINT, 02510-12651.
2x Polo Coupé, blauw met. en
wit, nov. 1989, vanaf ’14.750.
AUTOVROON VW/Audi dea-
ler, Contactweg 47, Adam
Sloterdijk, 020-6869611.
GOLF Diesel, 7-'BB, 73.000km,
wit, z.g.a.n., APK, vr.pr.
’13.250. Inl. 073-132259.
VW GOLF 1.8 CL, '87, LPG, ra-
dio/cass., d.blauw met.,

’ 13.450. 035-62804
ATS VELGEN, 15" (nieuw in
doos) + banden, ’lO5O. Inl.
06-52801360 of 023-401910.
Getun. JETTA 1.6 GTi, 2-drs.,
'81, Candy Apple Red, verl.,
sportw., ’ 4750. 035-60263.
VW PASSAT Diesel Station-
car, 5-drs., dcc. 1984, ’6450.
Inl. 02522-11849.

Golf 1.3CL
dcc. 1986, antr.grijs metall.,
met slechts 39.000 km, auto is
van 1e eigenaar en verkeert in
onberispelijke staat, ’ 13.500.

Kimman Haarlem
023-339069

JETTA 1.3 CL, 2-'B6, wit, APK,
100.000 km, boekjes aanw., in
perf. st., ’ 7950. 030-444273.
VW GOLF GTi 5-bak met 1600
getunede motor, bj. 1980, APK,
wit, met sportvelgen,
sportstuur, sunroof, geheel
BBS uitgebouwd, zeer mooi.
Vr.pr. ’ 3950. Inl. 03440-11713.
PASSAT Variant 1.9 diesel,
febr. '90, 78.000 km, rood met.,
w.w. glas. Inl. 03444-2819.
VW Golf GTi 16-klepper, nw.
mod. '89, dikke bumpers, git-
zwart, dessin sport inter., s-
bak, get. glas etc, etc, auto
verk. in absol. nw.staat,
’27.950. KONINGSHOF,
02507-15824.
T.k. g.o.h. VW GOLF Diesel,
'82 APK, d.blauw, sp. velgen,
’2950. 053-765128.
GOLF 1800iGT4, t. '88, blauw
metall., alle extra's, ’15.950.
Telef. 05130-20800.
VW Golf GTi 1.8 v.v. LPG-in-
stallatie, m. '87, 1e eig., 120.000
km (boekjes t.i.), felrood, ge-
tint glas, hoofdst., sportinte-
rieur, 5-bak, Borbet velgen etc,
nieuwstaat, ’ 16.950. Gar./
inr./ANWB-keuring mog.
KARST Autobedrijven, Haar-
lem/Beverwijk, 02510-10478/
12264.
Zeer mooie Passat CLD, bj. '84,
5-drs., get. glas, dubb. spieg.,
trekh., stereo etc, in onberisp.
staat, ’5950. 02240-16912
„DEWAAL" Automobielen.
VW PASSAT CL 53 Kw, m.
'89, bijz. mooie st., Nec^mLPG, tingrijs metall., get. glas,
5-bak, 1e eig., ’ 18.950. Inr./
gar. 02503-38470.
GOLF GTi, '86, cv., alarm, alle
keur. toegest., zeer mooi, vr.pr.

’ 16.250. 04902-19582/12781.
Ostade

heeft alle technische
MOTORONDERDELEN

o.a. carburateurs, ontstekingen
en alle injectie-delen
013-436997

fax 013-420805
Verzend, ook onder rembours

VW KEVERS 1200, 1300, 1303,
en 1303 S. Alle in nieuwst.
Ruska Automobielen BV, Lau-
riergracht 115-127, Adam.
T.k. POLO Fox, 1989, kleur wit,
35.000 km, pr. ’ 14.000. Telef.
020-6226580.
VW GOLF De Luxe, 10-'B6, an-
trac. met., sportv., 89.000 km,
APK, als nw., ’9950. 030-
-942424/893708.
HH. hand., tegen inruilprijs:
VW Golf 1.6 Manhattan, wit,
LPG, 5-'B9, ’17.500. VW Golf
1.6 GL, 5-deurs, blauw met.,
zonwerend glas, LPG, 3-'B9,
’lB.OOO. BEREBEIT, Amstel-
dijk 25,Adam, 020-6627777.
VW GOLF GTD, i.z.g.st., bj.
'86, mcl. radio/cass., vr.pr.

’ 15.000.Telef. 040-530522
T.k. GOLF Diesel '80, voor on-
derdelen, mot. perfect. 020-
-6712092 zondag bellen.

GOLF GTi 16V, bj. orig. 1987,
antracietgrijs, vr.pr. ’ 18.750.
Telef. 05766-3074.
VW Golf MADISON 1.6, 30.000
km, 9-'9O, gas, ’ 27.500. Telef,
023-274045.

VW KEVER, zilvergrijs, '82
lichte voorsch., zo rijdbaar,

’ 2900. Inl. 035-859069. ,
JETTA 1.6 CL autom., 10-'B6,
60.000km, ’ 9200. Golf C 1.6D,
7-'B7, ’10.500. Golf 1.6 D,
9-'B5, ’B5OO. Passat Variant
1.6, 3-'B7, LPG, ’11.700. Inr./ ifin. Fin.kant. 035-64444/61842
GTi GOLF, 1986, zwart metal-
lic, verlaagd, alarm, nieuwe
ATS, i.z.g.st., boekjes, nooit ]
schade, moet weg!, ’16.500. 'Inl. 01720-943760f 42660.
GOLF GTi, bj. aug. '87, atlas- ,
grijs metallic als nieuw. Prijs '’ 17.250. Telef. 01834-3932 |
VW JETTA 1.6 CL, bj. '89, 4- i
drs., 5-versn., LPG, bl. metall. .
’ 15.950.020-6453424. i
Te koop aangeboden: VW
GOLF Rabbit Cabriolet, Ameri- I
kaanse uitvoering, bouwjaar '1982 motor defect, prijs i

’ 9500. Telef. 075-281832 i
Passat 1.8 CL Aut., 107-pk,I
9-'9O, 28.000 km, zilver met., 'stuurbekr., ’37.950. Passat 1.6 I
Diesel Variant (vorig model), I
2-'B9, 79.000 km, wit, getint "glas, ’ 22950. Passat Variant
Diesel, 12- '89, 74.325 km, zilver
met., ’32950. Golf 1.6 Milieu
Diesel, 10-'9O, 47.850 km, grijs
met., Madison, ’ 26.950.
V.A.G. WITTEBRUG B.V. Den
Haag, 070-3429342
Weg. auto v.d. zaak VW GOLF
Manhattan CL 1600 Autom.,
3-drs., 1990, 42000 km,

’ 16.000.Telef. 023-350199.
VW Golf 1600i'88, nw. model, ,
LPG, zwart metall., in werk.
nw.staat, ’13.950. Gar./inr. en
fin. mog. TRISTAR Auto's,
Oud Loosdrechtsedijk 56,
Loosdrecht, 02158-27600.
VW GOLF GTI 1800, bj. 1-'B5,
zwart, 15" BBS, APK, ’ 15.950.
Inl. 08878-1485.
Passat STATIONCAR 5-drs.
Diesel, i.z.g.st., trekh., APK
1092 '82 ’3250. Inr. mog.
BOVAG-gar. Wim Overeem, :
02513-12484, óók zo. 12-16.
GOLF GTI, 1979, wit, APK, veel
extra's, ’3450. Telef. 030-
-732747 of 02155-12854.
VW JETTA CS 1.6 Automatic,
'83, 4-drs., sch.dak, in nw.st.,

’ 5250. 035-857639. 'VW GOLF 1.3Tour, 45.000 km,
'88, rood met., vele extra's, i
vr.pr. ’ 19.500. 070-3944665.
GOLF 18i GT4 bj. 1987, blauw !
met., LPG, 135.000 km, prijs

’ 15.750.Telef. 020-6455497.
GOLF 1.3 CL, nw. m. '85, APK
nov. '92 5-drs., in uitst. staat, \
pr. ’ 6500. Telef. 020-6909703. ,
GOLF 1.8 Inj., wit, w.w. gl., 'sp.vlg., 5-bak, GTi-look, sport- .
grille, nw.st.. ’13.750. Inr.
mog. 03406-65727z0. 11-16u. l
VW POLO S, 2-'B2 APK 6-92
in nw.st., 85.000 km, rood, '’ 3250. Telef. 023-356278.
VW SCIROCCO GTX, bj. '87, in i
perfecte staat, ’ 19.950. Inr. Imog. Telef. 04906-2683. |
VW GOLF Diesel, bouwjaar
1982 Vraagprijs ’5OOO. Inl. .
05286-1685.
Golf Pasadena 1.6, '91, blauw
metall., 14.000 km, schuifd. pi.
trekh., in nieuwst., ’ 26.950.
GEBR. BUCHNER 8.V., Berkel
(Z.-H.), 01891-12697/13516. :
Volkswagen PASSAT CL Tur-
bo Diesel Stationcar, 6-'B9, wit,
’29.950. 04906-1387. |
VW GOLF D, bj. '88, grijskent.,
sportief uitgev., wijnrood, 'i.g.st. ’ 10.500. 013-702876.
T.k. gevraagd mooie en goede ■■KEVER, geen opknapper. Telef.
075-286346. !
GOLF CL Diesel Manhattan,
1-'9O, blauw metall., 89.000km. :
vr.pr. ’ 20.500. 035-835137.
GOLF 1300, bj. '86, LPG, grijs 'met., 3-drs., vr.pr. ’9750. Inr. i
mog. 02513-15987. ]
VW Passat diesel '86, blauw
metallic, 5 versn., 5-deurs etc. 'Inruilkoopje, ’ 6900. Inl. Auto-
bedrijf SCHIPHOL, inr./fi-'nanc/gar. mog. 020-6041885. \
GOLF 1600 Diesel, 1-'B9, me- .
tall., km.st. 72000. 1e eigen., .
vr.pr. ’ 16.750. 04120-44882 \
Let op!! Cruquius ruimt op!! iVolkswagen Golf GTi Cabriolet,
m. '83, Amerikaanse uitv. o.a.
gitzwart van kl., getint glas, air- {
co, nieuwe kap, siervelgen, ,
50.000 km, originele staat enz. !enz. ’17.950!! 2 jaar gar./inruil 'mog. CRUQUIUS Automobie-
len, 023-292520. I
VW Jetta 1600, 1986, LPG, wit, '5-bak, perf. st., ’9950. Auto- 'bedrijf KONIJNENBERG, 023- I
360133b.g.g. 06-52802926. '

PASSAT 1.8 CL, 90 pk, nieuw-
ste model '89, Necam LPG-
inb., petrol metall., get.gl., s-
bak, open dak, v. 1e eig.,
’19.850. 023-356447.
GOLF GTi 16 V, turqoiseblauw
met., '87, 60.000 km, 139 pk,
compl. uitv. 05763-1635.
PASSAT de Luxe D, m. '82
APK 10-92 4-d., rev.motor, 2
colour, ’ 2475. 020-6146392.
Golf. Golf. Golf Manhattan
Turbo Diesel, m. '90, blauw
met., ’ 18.950 Golf CL Diesel,
m. '89, 4-deurs, 5-bak, get. gl.
etc. etc, ’16.950. Golf Diesel,
m. '90, azurbl., 5-bak, get. gl.,
schuifd., ’15.750; Golf Diesel,
m. '89, alpenwit, 4-drs., 5-bak,
get. gl., ’14.750 Golf CL Die-
sel, m. '87, GTI-uitv., 5-bak,
get. gl„ atl.gr. metall., ’ 11.950;
Golf Diesel, '87, bordeauxrood,
5-bak, get. gl., ’12.450; Golf
1600 CL, m. '88, brons met.,
getint gl., ’11.950; Golf 1600
CL, goud metall., '85, getint gl.,
sportw., ’ 7950; Golf 1600, fer-
rarirood, getint gl., '85, ’7950.
Inr./gar./fin. HAMERSVELD
AUTO'S BV., 023-354644.

RECHTSTREEKS
UIT AMERIKA

VW Golf 16V, bj. 11-'BB, zwart,
blanco kent., (DF-VL-45), dik-
ke bumpers, get. glas, stuur-
bekr., l.m. velgen. Auto ver-
keert in abs. nw.st., ’ 27.950.
02510-12410/24365.
Weg. omst. GOLF GTS 1.8. 5
versn., LPG, bj. 9-'B5, i.z.g.st.,
pr. n.o.t.k. Telef. 02290-10488.
T.k.a. GOLF Manhattan, jan.
'90, rood, weinig km's, vr.pr.

’ 20.500. Telef. 05280-78710.
T.k. mooie VW GOLF Turbo
Diesel, '84, oud model, APK,
grijs metall., + extra's, ’ 6500.
05234-1650.
VW GOLF Diesel, 5-drs„ m. '88
(11-'B7), 112000 km, rood,
f 12750. Telef. 01821-2179.
T.k. gloednieuwe GOLF Diesel
Pasadena, zwart, div. extra's,
bj. '91,’ 26.500. 05280-63325.
Supersnelle SCIROCCO GLi,
eind '80, elke keuring toegest.,
vaste pr. ’4500. 02207-46791,
na 18.00 uur.
PASSAT Diesel Variant, model
'87, rondom uitgeb., dikke wie-
len, nwe. APK, veel extra's,

’ 10.750. Inl. 02240-13973.
Golf GTi 16 V Zender-uitv.,
verlaagd, l.m. velgen, 40.000
km etc. Nw.pr. ’62000, 2-'BB,
’30.500. Golf 1.6 CL Manhat-
tan, LPG, 11-'B9, ’17.900. Golf
1.6 CLD, m. '90, ’18.900. Pas-
sat I.Bi CL, zwart metall., el.
dak etc. 5-'BB, ’21.500. Passat
1.6 D Sedan, 6-'B7, ’10.400.MEKENKAMP AUTO'S,
03405-71384/71119.
Volkswagen PERSONENVER-
VOERBUS Diesel, 1982. Prijs

’ 9250. Telef. 08872-1508.
VW PASSAT, bj. '89, i.g.st.,
grijs met., LPG onderbouw, s-
bak, trekhaak, vraagprijs

’ 20.950. Telef. 033-558841.
GOLF GTi, bj. '86, schuifd.,
BBS velg., Recaro inter., veel
access., el. vergrend. Telef.
030-618720.
GOLF 1.6 Diesel, 3-drs., 5-'BB,
d.blauw, i.z.g.st. ’13.950. Te-
lef. 070-3455658.
VW CADDY, 3kleuren gespo-
ten, bj. '86, diesel, vr.pr. ’ 6500.
030-661313.

VW Passat 1.8 CL, 3-'9O, zwart
metall., LPG onderb., 50.000
km, get.gl., 5-versn., zeer
scherpe prijs. VAN RENSE-
LAAR CARS. Inl. 038-221231.
VW GOLF GL 1.8, '89, 49.000
km, radio, schuifdak, ’21.800.
Telef. 070-3506929.
Golf TURBO Diesel, 8-'B7,
w.w. glas, cv., metallic lak,
’15.950. 020-6592654/6597486
Golf 1.8 Injectie Millionair,
BLAUW metall., 1e eig., 1-1-
-'B9, rondom spoilers, Necam
LPG, 63.000 km, zeer mooi en
goed, ’ 21.000. 02990-22084.
GOLF GL 1.6 autom., bijna '82
schuifd., spoilerset, l.met. vlg.,
i.z.g.st., ’ 6750. 02999-297.
PASSAT Diesel, 5-'B3, 4-drs.,
APK, i.g.st., ’4250. Telef.
03210-16843 of 16764.
VW GOLF 1.6 CL, bj. 1987, 3-
drs., zwart, " div. extra's,

’ 15.000.Telef. 02153-13899.
VW JETTA Diesel, bj. '88, me-
tallic kleur, 2-drs., 1e eig.,

’ 12950.Telef. 04104-79542
Door de bank teruggenomen:
VW PASSAT 1.8 CL Stationc.
'90, LPG, 5-drs., 5-bak, get.
glas, grijs metall., als nw.,
’23.750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
Éénmalige aanbieding! GOLF
1.3 CL, 1984, in perf. st., APK-
gek.,’ 7000, 020-6419902
JETTAC, blauw metall., bj. '86,
km.st. 90.000, APK-gek., vr.pr.

’ 8900. 023-376952
VW POLO Shopper CL 1.3i, bj.
6-'B9, 3-drs., 1e eig., ’ 12500.
Inl. 02206-11260f072-332326.
VW Golf 1.6 Diesel, '89, brons
met., 3-deurs, stoffen inter.,
striping/dubb. spiegels, achter
ruitenwis. Auto verkeert in
nieuwstaat. Prijs ’ 18.500.
Telef. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV
'"GOLF GTi'", bj. 1986, ±
90.000 km, schuifdak, verk. in
nw.st., ’ 15.750. 085-433643.
GOLF 1.8 GT, 8-'B7, grijs met.,
57.000 km, ’19.750. Goldcar
A'veen, 020-6433733.
VW GOLF GTi 16V, met veel
access., 1988. Telef. 04104-
-92037.
2x GOLF 1.3 L met 1 jr. APK:
groen metall., 2-'BO, LS, ’ 2250;
nw. mod. '84, veel extra's,

’ 6300. Telef. 08385-20336.
Passat Turbo Diesel, '88, blauw
met., 5 versn., dubb. sp. etc,
i.nw.st. ’28.950. 02240-16912
„DE WAAL"Automobielen.
PASSAT CL Station Variant,
4-'9O, LPG, wit, 65.000 km,

’ 29.950. 04906-1387.
Door de bank teruggenomen:
VW Golf 1.6 DIESEL '88, 3-
drs., 5-bak,. get. glas, grijs me-
tall., als nw„ ’11.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
T.k.a. VW PASSAT Variant,
'78, LPG, geen APK, voor
knutselaar of onderdelen.
Vr.pr. ’ 750. Inl. 020-6334895.
VW PASSAT Variant Turbo
Diesel, blauw, 8-'B7. Vr.pr.

’ 11.500.Telef. 071-130754.
VW GOLF Diesel, m. '87, zwart,
5-bak, i.z.g.st., ’ 10.950.
01720-76584/44270.
T.k. mooie VW GOLF 1.3, '87,
brons metall., LPG, APK-gek.,

’ 9750. Telef. 05234-1650.
VW POLO GLS, '82 88.000km,
goud met., APK 11-92 sun-
roof, ’ 2850, 071 -175612.

GOLF Diesel, groen, bj. 10-'B4,
APK, 5-bak, inruil mog. ’ 6950.
Telef. 05226-1908.
SCIROCCO 1.6 GT, '83, nw.
model, auberginerood metall.,
l.m. velg., get. gl„ sunroof,

’ 7250. 023-355600.
GOLF 1300 Memphis, wit, bj.
'88, 25.000km, onderh.boekjes
aanw., in nw.st., vr.pr. ’ 13.500.
Inr. mog. Automobielbedrijf De
Vries, 02508-1266.
GOLF 1.6 CL, 3-'BB, grijs kent.,
LPG, 5 versn., 1e eig., ’ 12500
mcl. Telef. 03240-19057.
2x Golf Diesel, m. '88, ’ 11.950.
Golf Diesel, m. '89, ’14.000.
Passat Combi Diesel, m. '88,
’12.950. Passat 4-drs.,
nieuwst., m. '86, ’7950. 1 jr.
gar. AUTO KORREKT 02507-
-15874.
Weg. aanschaf bedrijfsauto t.k.
VW JETTA 1.3, okt. '88, prijs

’ 14.500. 043-253837/642022
VW GOLF GTi, m. '82 getune-
de motor, groen met., i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 5950. Inl. 023-354428 of
020-6533475.
VW Passat CLi 1800 Injection,
m. '90, antr. met.,get. gl., grijs
tweed dessin int., hfd.st., s-
versn., doorlock etc. ’22.950.„FRED HEHL Autobedrijven",
3 tot 12 maanden garantie.
Fin./inr./mog. 023-292400.
SYNCHRO Passat Variant
4-WD GT 20 Inj., 12-'B5, nw.
APK, groen met. Unieke auto!
Vr.pr. ’ 18.500. 01745-15882
ONWIJS mooie VW Kever,
ferrarirood, harde auto, geen
roest, techn. in goede st., bj.
'74, ’6750. Argo Alfa dealer,
01830-20855.
GOLF D, 8-'B7, grijs kenteken,
5-bak, afstandalarm, getint
glas, sportv., zeer mooi. ’ 9700.
Telef. 033-638572/615962
VW GOLF GTi, zwart metall.,
nw. mod. '86, LPG, ’13.500.
Telef. 02207-10580.
VW POLO, bj. 1987, rood,
trekh., i.g.st., APK 10-92

’ 7900.Telef. 02521-19446.
Polo POINTER 1050 cc, '87,
46.000 km, blauw met., vr.pr.

’ 10.500.Telef. 03430-16342
VW SCIROCCO GL, bj. '81,
nw. model, uitgeb., geen roest
of schade, ’ 7250. 02202-1716.
GOLF 1800 Van (grijs kent),
bj. '88, APK, 5-bak, nieuw-
staat! ’ 10.950. 033-806040.
PASSAT D Station, bj. 1991,
lichte achterschade, ’ 31.000.
De Putter, 04185-2320.
GOLF GTi 1800 16V 3-drs.,
d.blauw metall., bj. 1990, in
nieuwstaat. Telef. 03486-2542.

Golf 1.3 CL
bj. 1990, 27.000km
VW-Audi Dealer

TON LOOGMAN B.V.
Occasioncentrum

Kortenhoef
035-62804

VW GOLF Diesel, 1981,
172000 km, APK 7-92. Tele-
foon 040-431909.
VW GOLF Madison Diesel,
verk. in topconditie, m. '88, get.
gl., Pullman int., 5 versn., nwe.
band., orig. 80.000 km,

’ 15.950.023-352830.
GOLF Avance Diesel 8-'B7,
petrol met., rondom groen glas,
stereo, 5-bak, v. 1eeig., nieuw-
staat, ’ 12700. 023-356447.
Door de bank teruggenomen:
VW GOLF 1.6 Diesel '89, 3-
drs., 5-bak, get. glas, grijs me-
tall., als nw., ’14.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
VW Passat 1.6 Turbo Diesel
Variant, wit, 5 versn. etc, m.
'84, ’6950. HAB HOOFD-
DORP, 023-294454.
VW GOLF 1600 GLS, n.m. '80,
LPG, APK 6-92 3-deurs, rijdt
perfekt, ’ 1150. 023-343750.
VW GOLF C, bj. '82 blauw
met., goedonderh., geen roest,
APK plus gr. beurt eind juli '91,
’4OOO. Inl. 020-6628344.
Passat GL 16V, 136 pk, 4-'B9,
112651 km, l.blauw met., ex
veiligheidsdienst koninklijk
huis, ’26.950. WITTEBRUG,
telef. 070-3994011.
VW Golf Van Diesel, m. '89,
blauw, 5 versnell., grijs kent.,
met ramen, ’ 10.950 inkl. BTW.
Inr. mog. EUROCAR Hoofd-
dorp, 020-6533475.
VW Passat 1.6 CL Stationcar,
6-'BB, antraciet metall., roof-
rack, etc. ’ 15.900. Inl. Autobe-
drijf SCHIPHOL, inr./financ/
gar. mog. 020-6041885.
VW KEVER Cabriolet, rood, bj.
1969, APK 7-92 Pr. ’6OOO.
Telef. 02155-21075.
3x VW SCIROCCO, 1x bj. '83,
autom., APK 10-92 oud mo-
del, vr.pr. ’ 2750. 073-428378.
VW POLO 1.3 kat. Coupé,
4-'9O, d.blauw, 1e eig., 13.500
km, ’ 15.750. Inl. 04243-1621.

VW GOLF GTI, dcc. '78, Zen-
der uitgeb., BBS sportv., voor-
en achterspoilers, nieuw model
achterlichten, zilver metall.,
i.z.g.st., zéér snel! Vr.pr. ’ 4000.
Kleine inruil mog. 070-3630309.
VW SCIROCCO GT, bj. '83,
LPG, vr.pr. ’lO.OOO. Telef.
03432-1645, b.g.g. 1307.
VW GOLF, '78, APK 11-92
nwe. remmen en koppel., kleur
geel,’ 875. Telef. 02977-27353.
VW JETTA Diesel, bj. '87,
4-drs., i.z.g.st., moet weg, we-
gens bedr.auto. Vr.pr. ’ 12.500.
Telef. op werkdgn. na 19 uur
071-130850.
VW GOLF CL Turbo Diesel
Manhattan-uitv., 2-'9O, 29.000
km. Inr. mog. Inl. 040-110094.
JETTA 1.8., '86, metallic, LPG,
2-drs., prachtauto, ’9900.035-855025/02152-61703.
T.k. VW GOLF GTi 16-V, bj.
'86, zwart metallic, prijs n.o.t.k.
Telef. 04187-3465.

Golf Diesel
VW Golf 1.6 CL Diesel, slechts
1 jaar oud, 5-drs. uitv., bor-
deauxrood metall., getint glas,
5-bak, van binnenuit verstelb.
buitensp., orig. 40.000 km.
Nw.pr. ca. ’ 35.000, nu ’ 23.95C
mcl. 14 jaarBOVAG-garantie.

M.A.B. HAARLEM
023-319136

GOLF, bj. 1982 1e eig., km.st.
95.000, boekjes aanw., APK
5-92’ 3450. 020-6386020.
Ferrarirode GOLF GTi, '86, met
links rijdb. schade, centr. lock,
alarm, alle extra's + onderh.-
pap., zéér mooi, ’ 12950. 023-
-356447.
VW GOLF GTi 1800, 8-'B5,
APK 8-92, vele extra's,

’ 12.750. Telef. 020-6955413.
Weg. omst.heden VW GOLF
1.6 D, bj. 6-'B9, GTi-uitv.,
72.000 km, in absolute
nieuwst., f 16?-50.05250-2814.

VW Passat 1.6 CL 5-drs-. HB,
'83, 1e eig., brons metall.,
Pullm. gemêl. int., get. glas, in
abs. goede st. v. onderh., APK
10-92 ’3650. Gar./inr. mog.
SOENDA Automobielen,
023-263842
GOLF SC, bj. 1981, nw. model,
nwe. banden en APK, orig.
80.000km, ’ 2800. 055-335780.
Scirocco 1.8 GTi Autom., 1986,
USA-uitv., d.brons met., get.
gl., airco, ABS, cruise control,
BBS sp.velgen, spoilerset etc.
etc. Een prachtwagen.

’ 19.950. BOVAG-Autobedr.
IGLESIAS, 02510-41664.
GOLF Diesel, bj. 1982 zwart,
motor 50.000 km, GTI bekled.,
trekh., ’ 2250. 02942-1643.
T.k. VW POLO, rood, 1987,
’8750, ’8750. Telef. 02290-
-44005/42444.
T.k. JETTA CL, bj. 4-'9O, wit,
2-drs., km.st. 12000, 1e eig.,
i.st.v.nw., vr.pr. ’21.750. Telef.
020-6951870.
GOLF GTD, '86, zwart, 15 inch
sportvelgen, stereo, get. glas,
5-bak, i.z.g.st., vr.pr. ’ 12750.
02240-17881 of 06-52805995.
T.k. van dame 1e eig. VW
GOLF 1.3 GL Sport, verk. in
topconditie, m. '88, APK '93,
orig. 19.000km, dealer onderh.,
vele ace, ’ 15.250. 023-352830.
VW POLO Coupé 1.3 Katalisa-
tor, bj. 1990, zwart, ’17.500.
Telef. 02526-75007.
Door de bank teruggenomen:
VW PASSAT 1.8 CL Sedan
'89, LPG, 4-drs., 5-bak, get.
glas, blauw metall., als nw.,
’19.750. Met boekjes. 2 jaar
gar. Inr./fin. mog. 02158-
-23246/26778.
T.k. VW GOLF GTI 16V, bj.
1988, wit, 89.000 km, vr.pr

’ 19.500. Inl. 02990-23390.
T.k. VW KEVER, 1974, appel-
groen, met col, sportief uiter-
lijk, APK tot 8-92 ’6950. Te
bezichtigen Autobedrijf Rutten,
Wijehen, 08894-16744.
GOLF Millionaire 1800 iKat.,
11 '88, 48.000 km, ’17.750.
Telef. 01819-13413.

VW GOLF TURBODIESEL
zwart met., w.w. glas, GTi-
uitv., alu. vlg., 50.000km, '90.

Auto Pare
off. Merc. Benz-dealer

voor Tilburg e.o.
Telefoon 04166-1553

SCIROCCO 1.6 GL, 4-'B2 LPG,
APK, sportwielen, ’5950. Te-
lef. 03210-16843 of 16764.
VW JETTA Diesel 4-deurs, s-
bak, sportwielen, 1989,
’15.000. 040-526666.
VW POLO Coupé GT, 1990,
sportstoelen, l.m. velgen, gril-
le/spoiler, 16-V ant, get. glas,
’17.500. Inl. 02290-32772
T.k. VW GOLF Memphis 1.3,
5-drs., bj. 5-'BB, pr. ’14.500.
Telef. 078-192650.
VW PASSAT Variant Diesel,
4-'BB, 1e eig., groen metall.,
get. gl., 5 versn., sport-inter.,
pr. n.o.t.k. Inl. 04249-527.
VW Golf 1.6 Manhattan, 3- '89,
42.200 km, radio/cass., 5-bak,
trekh., vr.pr. ’20.950. MB-
ZOETERMEER, 079-415424.
VW PASSAT CL, 3-'B9, zwart
met, LPG, 1e eig., ’19.950.
04163-76502
VW GOLF GTI, bj. '88, als
nieuw, ’ 24.500. Inruil mogelijk.
Telef. 040-541977.
Autobedrijf ASH b.a. Golf-
ONDERDELEN, ook cabriolet,
Scirocco en nieuw model Pas-
sat. Telef. 075-171505.
VW Golf Diesel, bj. '87, goud
metall., 5-bak, get. glas, zeer
mooi, ’12950. Inr. mog.
EUROCAR Hoofddorp,
020-6533475.
GOLF 1.6, bj. '86, LPG, wit,
APK 8-92 vele extra's. Prijs
’9250. Evt. inruil mog. Telef.
03472- 2296 of 03473-71561.
VW PASSAT D, m. '84, nwe.
APK + bnd., orig. sch./kant.d.,
vr.pr. ’ 5500. 03210-17445.

VW Golf GTI
16-klepper, d.grijs met., donk.
ramen, sportvlgn., centr. vergr.,
alarm, in perf. st., bj. '88,
’25.500. 06-52832185, na 1£
uur 02975-67799.
Golf I.Bi MILLIONAIR, m. '89,
lichte schade, 40.000 km, pi.
boekjes, zr. mooi. 08830-51779.
GOLF GTi, bj. 1982 als nieuw,
wit, l.m. velgen, get. glas. Vr.pr.

’ 11.800. Inl. 03417-53259.
GOLF D, blauw metallic, APK,
'85, in zeer goede staat
(nieuw). Telef. 03458-3661.
JETTA Diesel, 5-'Bl, APK, bei-
ge, 2e eig., i.z. mooie staat,

’ 3500. Telef. 03240-19057.
GOLF 1300 Sprinter, bj. 6-'BO,
GTi-uitv., APK-gek., i.z.g.st.,
’2150. Inl. 02207-43015.
GOLF Diesel, 1984, 4 + E, ge-
tint glas, alle extra's, ’ 7950.
Telef. 05130-20800.
GOLF GTI, bj. '83. APK 6-92
nieuwe motor, prijs ’ 8950. Te-
lef. 02155-15191.
GOLF GTi, '81, rood, i.z.g.st.,
met div. extra's, alleen serieuze
gegadigden. Inl. 02513-14435.
GOLF Diesel, nw. model '84,
5-bak, sunroof, APK, ’7450.
Telef. 03240-19057.
Passat 1.9 Diesel, nieuwe type,
mei '90, wit, ’30.995.AUTOVROON VW/Audi dea-
ler, Contactweg 47, Adam
Sloterdijk, 020-6869611.
T.k.a. GOLF Diesel, bj. '86, kl.
rood, APK juli '92, vr.pr.

’ 11.250.Telef. 020-6881810.
Golf Diesel, m. '87, spierwit, 5
versn., wiswas etc, ’11.950.
Inr./fin./gar. mog.
„CARPOINT ",02510-12651.
3x Golf Pasadena 1.3, zeer
compleet, 1991. Goff Tour 1.3,
1988. Golf Memphis 1.3, 1988.
Golf Millionair 1.8, 1989, etc.
etc. AUTOVROON Audi/VW-
dealer, Contactweg 47, Am-
sterdam-Sloterdijk, 020-
-6869611.
VW GOLF GTi 16V, 11-'BB, s-
drs., antraciet metall., schuifd.,
cv., enz., 66.000 km, in abs.
nw.st., ’24.950. Telef. 035-
-850318. Inr./financ mog.

PASSAT GLD, nieuw mod., bj.
'81, 5-drs., mot. defect, vr.pr.

’ 1250. Telef. 08885-2149.
VW Golf Turbo Diesel Treser-
uitv., vele opties, '89, scherp
geprijsd. Inr./fin./gar. mog.
Occasiondealer ROOSSIEN
BV, 02159-50005.
GOLF I.Bi Manhattan, bj. 9-'B9,
zwart, getint glas, div. extra's,

’ 18.750. Telef. 023-357685.
VW PASSAT GL I.Bi, 90-pk,
1991, zwart, o.a. BBS-velg.,
alarm, a.spoil., el. schuifd. etc,
13.000 km, nw.pr. ’53.000, nü

’ 42.990. VAG -dealer Pouw
Zwolle 8.V.. 038-219310.

VW Passat CL Variant, div
tra's, nw. model '88 G;
NETTEN, Best, 04998-721^
GOLF CL, m. '85, Kame
uitv., wit., sportv., APK f
i.z.g.st., ’ 8500. 03463-516 j
Orig. GOLF GTD Turbo D
2-'B6, 5-drs., zwart, ’1
mcl. Telef. 04124-1068.
VW GOLF GTS 1800, LPG
1985, 116.000 km, APK,
uitv., in prachtstaat, get.

’ 10.500.Telef. 068-138107
GOLF GL 1.6, 5-drs., grijs
tall., '90, alarm, toerent
’24.900. Inl. 020-6684518.
VW KEVER, bj. '84, type J
uitv., kl. rood, APK,

’ 4650. Telef. 02979-86114
SCIROCCO GLi, '81 èn I
'82 nw. mod. Beide véél of
v.a. ’ 6750. Telef. 02942-16
VW Gorf 1.6 CL Diesel, 3-
wit, 5-bak, l.m. velgen, m
’17.450, leaseprijs ’479VW Jetta 1.6 CL Elan, 4-
blauw met., 5-bak, enz., m
’13.950, leaseprijs ’369
VW Passat Variant (Sta
car), GL, 5-drs., wit, LP<
bak enz., m. '90, ’ 26.950,
seprijs ’719 p.m. Inrui
mogelijk. CAR TRADE I
LAND BV, 020-6010680, I
hoevedorp. *Golf 1.6 MANHATTAN, 1
verlaagd, kobaltblauw met
50.000 km, 1e eig., abs<
schadevrij, vr.pr. ’23.500.
lef. 023-378719. i
VW GOLF Diesel, bj. 5
APKB-'92 i.z.g.st, ’ 1950.
lef. 071-223616.
T.k. VW KEVER,- semi-a
maat, bj. '74, APK-geke
Telef. 08383-6132 ,
GOLF GTi, 12-'83, w.w. !
sportwielen, prijs ’ 9950. T
020-6592654/6597486
VW GOLF GTi 16 V, bj. 11-
BBS uitgev., ATS velgen
nwe. bnd., kl. monzabte
boekjes aanw., APK, ’ 21-
Inl. 02513-15978. ,
VW GOLF 1.6 Diesel Van,
'88, grijs kent., wit, GTD-'
i.z.g.st, ’ 11.500.079-41381
VW Golf 1.6 Diesel, 3-drs.
eig., CL-uitv., nieuw model
’12.950. HAB HOOFDDO
023-294454.
PASSAT Station Diesel'
'85, APK, gerevis. motor,
bak, ’ 7750. 03200-31033. ,
GOLFl.3iMadison,'9l, 1e l
1900 km, tornadi-rood, boe
t.inz., ’ 23.000. 070-3840839
T.k. KEVER, in bijzonder go
staat, bj. '82 wit, radio/ste
nwe. APK. Vr.pr. ’4950.
02990-42432.
PASSAT CL Station D*
nov. '89, nieuw mod., torna
rood, ’ 29.950. 05130-20800
Schitt. VW Golf GTI, rood'
Recaro inter., 5-bak, get. i
evt. l.m. velgen etc. ’ 23*
020-6530802 HoofdÖ'
„CABALT AUTOMOBIELE!*

Golf 1.3 CL "

VW Golf 1.3 CL, 3-drs., '9fl
grijs metall., zwart stof
bekl., 40.000 km, van binnal
verstelb. buitensp., rad./c>
nw.pr. ca. ’ 26.750 nu ’ ISS
mcl. % jaarBOVAG-garantiö'

M.A.B. HAARLEM
023-319136

; VW GOLF 1.8 GTi 79 Kw,
mei 1989, orig. 90.000 km. j
derh.pap. aanw., Necam-L'
orig. schuifd., 1.m.-vlg., rit
br. bnd., dig. stereo-inst., g'
groen met., w.w. glas, ’ 26i
Met BOVAG-gar. 02269-12^

IVW GOLF GTi 1800, bj.,'
nw. model, verl., nw. 15 iil

’ 12950. 08878-1485.
GOLF Manhattan Diesel, W
1989, 1e eig., nw.staat, vr-

’ 16.650.Telef. 02153-89705.
;VW JETTA 1300, bj. 12-'

metallic kleur, 2-drs., 1e »

’ 12950.Telef. 04104-79542.

' VW Polo, '81, brons metall..
drs., rad./cass., sunr., stof
int. etc. In perfecte s*

" ’2950. Vakgarage IMMI"mr. mog. 02526-87227.. JETTA diesel 4-drs., 5-b, d.blauw, rad./cass., 2e *, trekh., p|. APK, pr. ’11»i 058-159402
VW GOLF Van Diesel, oktj, 97.000 km, 5-bak, d.bl., ’ 66°. Telef. 020-6106798.
VW GOLF GTi, metall. bïa,
69.000 km, splinternieuw, *02998-3739/1307. ■«
T.k. VW PASSAT, '88, jj
model, i.z.g.st., vr.pr. ’ 20.0": kl. d.bl., 040-120711.
JETTA Diesel Autom, '86,,
drs., 92000 km. i.pr.st., ’ 8^
Telef. 01749-48213. .
GOLF Gti, 1978, APK iP
perf. ond., techn. 100%, sp"
+ uitl-, ’ 2950. 023-355668,.
CAR-SEARCH, 02152-41*
helpt u gratis bij het zoe^
naar uw occasion. 1
GOLF GTi, '89, royalblue <jt
tallic, in perf. st. Pr. ’28.0"05765-1947 __^>
SANTANA Diesel, 4-drs. S'
dan luxe uitv, als nw t '86'
f 7500. Inr./fin. 02990-35957^

/sa/60(X
voordeel

Passat CL 1800, stuurbekra^tiging, Sedan èn Variant, "*!*tallic lak, complete stereo-^stallatie, velours matten «"'juni 1991, 1000 tot 6500 V
trekh., Variant met afdekrolo-.
Sedan 1.8, 75pk, nw .... ’ 40-2Nu /34.ig
Sedan 18,90 pk, nw ’ 4253Nu /3&«Variant 1.875pk, nw .. ’ 43_J
Nu /37.«Variant 1.890pk, nw. ’ 45.^Nu ’38.9*

Autovroon
VW/AUDI-DEALERContactweg 47, Amsterdam

020-6869611
Lod. van Deysselstraat 77

020-6116715 J
Door de bank teruggenont^
VW JETTA 1.6 Diesel, '88, fdrs., 5-bak, get. gl., grijs m«_
als nw., ’ 12750. Met boekff
2 jaar gar., inr./fin. mogeür
Telef. 02158-23246/26778. y
PASSAT Variant CL DpeS*
rood, van part., goed onder11

’ 6750. Gar./inr./fin. mog. f*
lef. 075-171505. JGOLF GTS 1.6, rood, bj '4APK 10-92 ’ll.OOO. Tel« 1030-422663. J
VW PASSAT Variant 18#J'88, LPG, wit, trekh.. i.z.gB]
Vr.pr. ’ 13.900.CCS-415133. J
PASSAT CL Diesel 11-86, \drs., wit, get.gl., bleu stoff. A
ter., 5-bak, stereo, nw. APj
’8750 (nieuwstaat). 023
356447.

DE AUTOMERKEN
SPEURDER
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FilmNet verkocht
aan Zwitsers
1 1_.HOOFDDORP> zaterda_
' De Zweedse mediagigantJ^selte heeft het ook in Ne-tland uitgezonden betaal-
ik_,kanaal FilmNet voor diie-
Ito Brt verkocht aan het Zwit-
Ifc C consortium Richemont,
j*eteen optie op deresteren-
de 25 procent.
i Met de totale acquisitie is
r*n bedrag gemoeid van ca.

300 miljoen. Volgens Martin
de aanblijvende

Resident van FilmNet, wordt
'toot de overname de finan-
h,

e slagkracht van 't betaal-
ï*"«anaal verhoogd. Financië-e deskundigen zien grens-
Verschrij dende satelliet-tvi«s een 'moneymaker' van de

H*omst.
LfümNet kwam in 1985 als
j^menlijkeoperatie van Es-
j*tte en tijdschriftenuitgeve-

"J VNU op de Nederlandse[?"tel. Ook filmproducent Pe-r Houwer en Esselte-advi-
j?Ur Peter Jelgersma behoor-
j*1»tot de managing partners

het eerste uur. VNU
later het belang af.

Onderhoudsdienst
DSM naar Stork

HEERLEN, zaterdag
4 , De directie van DSM Lim-

jUtg heeft gisteravond met
j de vakbonden volledige over-j ?e&stemming bereikt over
»?e* afstoten van de onder-15°Udsdiensten aan Stork.

«arbij zijn460 medewerkers
betrokken.

■ OMZET AUTOBRANCHE
7 &e omzet van de personenau-

iy. anche is in de eerste acht
to! anden van dit Jaar met 6,4%
i genomen vergeleken met de
i gelijkbare periode in 1990. Hetr; BS raamt de omzetstijging in
«"^ustus 1992 ten opzichte van

OPTIEBEURS. leidingvan de 300 meestactieve series,
'-rie omzet laag hoog slot

Vll
%ff 40,00 85 1,00 1,00 1,00y c „? 40,00 64 1,70 1.80 1,70jpc'jïL 42.50 20 0.90 0,90 0,90L * 40,00 52 250 270 270, p"? 40,00 121 0,60 0.60 0,60JtH, 40,00 10 1,50 1.50 1,50
f[S 37,50 20 1,00 1.00 1.00
it*. 40,00 66 200 220 210c°?°n 110.20
..cff 110,00 21 3.60 3,60 3,70 b*\_n 115.00 23 1.60 1.90 1.90fCa 125,00 35 0,40 0,40 0,40
[* 115,00 29 3,30 4,00 4,00

scffi 120.00 45 1,70 1,90 1.90
» £ 110,00 21 9,00 9,40 9,40

\ «__ 110.00 66 5,80 6,00 5,80

:.? 70,00 10 13,70 13,70 13,70
f cff 80,00 17 4,40 4,60 4,40

85,00 18 1,30 1,80 1,50
_^_9 85.00 72 270 3,10 3,00

cff 80,00 259 0,80 1,00 1.00, J_] 85.00 16 3.00 3,20 3,20f c^l .90
120,00 20 250 270 270
115,00 56 8,70 9,00 8,70
120,00 25 4,90 5,00 5,00
125,00 68 210 230 210
135,00 103 0,40 0,40 0,40I ei. 120,00 64 7,40 7,50 7,50tj 125,00 22 4,50 4,60 4,60c„? 130,00 49 230 260 2501 cS. 125,00 10 4,60 4,60 4,60tS 135,00 51 9.80 10.40 10,30b

C nrp 80,00 348 43,50 44,40 44,40
Pia? 120,00 107 0.60 0,70 0,60
(ff 110,00 15 0,50 0.50 0,50

115,00 13 0,90 1,00 0.90 aJjff 120,00 98 200 230 210
125,00 11 4,30 4,50 4,30oJf 115,00 13 1.90 1,90 1,90
120,00 10 5,10 5,10 5,10S 80,00 14 270 280 280bar, 47°°cff 45.00 15 3.00 3.30 3.30cff, 47,50 14 1,20 1,30 1,30

C 50,00 10 0,60 0,60 0,60
c j^ann-tetterode44.00c"* 45,00 10 250 250 250t_' 50,00 10 1,10 1,10 1,10off 45,00 13 1,50 1,60 1,50
CbT 45,00 14 230 250 250
pj,,ï 85,00 13 1,60 1,70 1,60

I t fr" 20,00 54 200 250 230cff 22,50 62 0,60 1,20 1,00
cff 25,00 20 0,30 0,40 0,30
e2_ 20,00 79 250 3,30 3.00Icï. 2250 80 1,20 1,80 1,70
e?* 25,00 20 0,60 0,80 0,80
ciï 20,00 33 3,20 3,60 3,60
t_l 2250 26 1,90 240 230off 20.00 65 0,50 0,50 0,50
off 2250 48 1,30 1,90 1,80
%.. 2250 100 220 220 2200^187,25c-*? 190,00 89 0,90 1,30 o,Boatj* 195,00 16 0,30 0,30 0,30
c£c 190,00 22 280 3.30 280c£c 195,00 43 1,06 1,50 1,05t^ 200,00 214 0,70 0,70 0,70cff 195.00 51 1,80 260 1.80O,? 190,00 17 6,00 6,80 6,00
0„T 185,00 75 0,60 1,00 1,000,2* 190,00 61 220 3,00 3,00
O** '85.00 98 ' 1.40 1,80 1,70
p£; 190,00 85 3,40 4,10 3,60
OÏ* 195,00 17 6,70 7,20 7,20off 185,00 12 250 260 250OL.? 200,00 50 11,50 11,50 1250 bS° 195,00 23 8,00 8,00 8,30bJan"locff 85,00 150 15,00 15,00 15,00cff 95,00 50 5,80 5,80 5,80cff 100,00 46 260 290 280cff 105,00 17 1,00 1,00 1,00
DÏ, 106,00 966 210 260 220tff 90,00 20 0,50 0,50 0,50
off 96,00 38 1,10 1,20 1,10
off 100,00 213 260 3,10 280off 105,00 22 5,80 6,10 6,00O,* 95,00 10 290 290 290
Dj<£ 100,00 168 5,40 5,90 5,40
O'S 115,00 17 18,40 19,50 18,20ad'r1 95,00 16 6,60 6,70 6,70
cJl»r jumbo 187,25
t?. 180,00 10 10,50 10,50 10,30a*£? 190,00 10 11,00 11,00 11,00
eT*vi«r91.50** 100,00 30 1.40 1.40 1.40

p jan 85.00 300 0,60 0,60 0,60
p jan 90,00 300 1,70 1,70 1,70
p apr 90,00 50 250 250 250
coc aandelen index 273,45
c nov 270,00 118 4,50 5,20 4,80
c nov 275,00 333 1.60 1,90 1,70
c nov 280,00 188 0.50 0,70 0,50
c dcc 275,00 146 4,50 4,80 4,50
c dcc 280,00 481 250 270 270
c dcc 285,00 560 1,20 1,40 1,30
c jan 275,00 50 6,50 6,50 6,50
c jan 280,00 65 4.50 4,70 4,50
c jan 290,00 133 1,50 1.60 1,50
c apr 270.00 215 14,70 15.00 14,70
c apr 280,00 50 8.70 9,00 8,70
c jul 280,00 24 9,70 10,00 9,70
c jul 290,00 117 6,00 6.60 6,60
c jul 300,00 10 4,00 4,00 4,00
c okt 290.00 io aoo aoo aoo
c nov 285,00 215 10,50 11,00 10.50c n93 230.00 100 47,80 47,80 47,80
p nov 265,00 1035 0,40 0,50 0,50
p nov 270,00 1134 1,00 1.20 I,loa
p nov 275,00 483 260 3,20 3.00
p nov 280,00 94 6.50 7,00 6,50
p nov 285,00 13 10.30 11,40 11,40
p dcc 265,00 48 1,50 1,60 1,60
p dcc 270,00 227 260 290 280
p dcc 275,00 158 4,50 4,80 4,50
pjan 250,00 60 0,70 0,80 0,80
pjan 260,00 21 1,60 1,80 1,60
p jan 265,00 37 220 240 220
pian 270,00 35 3,60 3,90 3,60
pjan 275,00 60 5,40 6,00 5,40
pjan 280,00 18 8,00 8,50 8,20
pjan 300,00 20 24,00 24,00 24,00
p apr 270,00 18 5,50 5,70 5,50
p apr 280,00 13 10,00 10,00 10,00
p nov 285,00 10 16,50 16,80 16,80
fokker 28,00
c jan 30,00 15 1,10 1,20 1,20
c jul 30.00 10 250 250 250
pjan 27.50 42 1.00 1,30 1,10
papr 35,00 10 6,50 6,50 6,50
gist-brocades 32,00
c jan 3250 30 1,50 1.50 1,50
c ian 35,00 18 0,60 0,60 0,60
c apr 3250 20 250 250 240a
c apr 35,00 27 1,50 1,50 1,40a
c jul 35,00 13 1,50 1,50 1.50
pjan 32,50 210 1.20 1,30 1,30b
p jan 35,00 15 3,00 3,20 3,20
pjul 30.00 20 1,40 1.40 1.40
heineken 155.20
c jan 160.00 50 270 3,00 270
c apr 165,00 10 3,50 4,10 3,50
pjan 150,00 14 1,40 1,50 1.50
pjan 155.00 76 3,00 3,00 3,00
pjan 160.00 31 5,50 6,00 5,50
p apr 150,00 20 3,00 3,10 3,00
p apr 155,00 75 4,30 4,30 4,30
p apr 165,00 20 10,50 10.50 10,50
hoogovens 46.30
c jan 4250 139 4,50 5,00 500
c jan 45,00 71 280 3.20 3,20
c jan 47,50 111 1,70 220 220
c jan 50,00 223 0,70 1,00 100
cjan 55,00 24 0,40 0.50 040cjan 60,00 27 0,20 0,20 0,20
c jan 65,00 31 0,10 0,20 0,20
c apr 45,00 94 4,00 4,50 450c apr 47,50 67 3,00 3,30 3,30
c apr 50,00 44 200 230 230c apr 55,00 14 0,80 1,20 110
c jul 45,00 23 4,90 5,50 5,50
c jul 47,50 15 3,70 4,60 4,60
c jul 50,00 38 3,00 3,30 3,20
c jul 55,00 54 1,80 1,80 1,80
pjan 42,50 63 1,30 1,40 1,30
p jan 45,00 558 200 240 200
p jan 47,50 281 3,10 3,50 3.10
p jan 50,00 222 4,60 5.10 4,80
pjan 55,00 113 8,70 9,50 8,70
p jan 60,00 36 14,20 14,60 14,00a
p apr 4250 28 200 200 200
p apr 45,00 322 290 3,30 3,00
p apr 47,50 56 4,00 4,50 4,20
p apr 50,00 193 5,40 6,00 5,40
p apr 55,00 59 9,30 9,50 9,30
p apr 60,00 29 13,80 14,40 13.80
pjul 45.00 59 3.50 4,00 3.50
pjul 55,00 10 9,90 9,90 9,90
int.ned.groep 47.90
c jan 47,50 15 1,80 1,80 1,80
c jan 50,00 29 0,70 0,80 080
c apr 50,00 10 1,60 1,60 1,60
c jul 50,00 10 1,80 1,80 1,80c j94 47,80 275 6.30 6,50 6,40
p jan 47,50 10 0,80 0,80 0,80
p apr 47,50 20 1,20 1,20 1,20
p j94 47.80 195 3.10 3,30 3,10
kim 37.50
c nov 37,50 16 1,00 1,20 1,00
c nov 40,00 10 0,40 0,40 0,40
c jan 35,00 67 3,70 4,20 3,80
c jan 37.50 34 200 240 210c jan 40,00 17 1,00 1,20 1,10
c apr 35.00 17 4,70 5,10 5,00ac apr 40,00 23 1,80 200 1,80
c 093 35,00 210 6,90 7,40 690

c 094 50.00 23 250 270 250
c 095 20,00 84 18,00 18,90 18,00
pjan 37,50 29 1,60 1,80 1.60
p apr 35,00 23 1,30 1,40 1,40
papr 37,50 43 210 230 230p 093 35,00 33 260 280 280
kon. ned. papier44.80
c jul 40.00 10 6,70 6,70 6,70
pjan 42.50 50 0,70 0.70 0,70
pjan 45,00 23 1,30 1,50 1,50b
p apr 40,00 30 0,80 0,80 0,80
papr 42,50 18 1,00 1,10 1,10
p apr 45,00 10 200 200 200
nedlloyd 54.80
c jan 60,00 20 1,20 1,50 1,20
c apr 55,00 25 4,80 4,80 4,80
c apr 60.00 135 2,50 280 260p apr 60,00 10 6,40 6,40 6,40
81 11 ned 1991 per2006 98,69
c feb 100,00 2500 0,40 0,40 0,40
Philips 33,50
c nov 30,00 10 3.50 3,50 3,50
c nov 32.50 449 1,20 1.30 1,30
c jan 27,50 40 6,50 6,50 6,50
c jan 3250 521 220 230 230c jan 35,00 512 0,80 1,00 0,90
c apr 32.50 26 3,20 3,30 3,20
c apr 35,00 56 1,80 200 200c apr 37,50 63 1,00 1,10 1,10
c jul 35,00 84 230 250 240c jul 37.50 12 1,20 1,50 1,50
c okt 55,00 13 0,20 0,20 0,20
c 093 30,00 176 7,60 7,80 7,70c 094 45,00 166 290 3,20 2.90c 095 20,00 45 15,20 15,70 15,60
c 096 35.00 384 7,40 8,20 8,20
Pian 30,00 102 0,30 0,30 030Pjan 32.50 290 0,70 0,80 0,70
Pjan 35,00 42 1,80 2,00 1,90papr 35,00 35 230 240 240paff. 2Z'50 61 4.00 4,00 4,00
P 093 30,00 31 200 210 ZOOpolygram 40,20
c feb 4250 12 1,00 1,00 1,00kon. olie152.10
cjan 150,00 97 6,00 6,50 6,20
C'an S'22 15 3^o 3,50 3,30c jan 60,00 159 1,70 1,80 1,70c jan 170,00 50 0,40 040 040c apf .$22 15 "20 ".20 1720ca_r ï'22 X 4.20 4,40 4,20C°£ £'22 186 23.00 23.50 23,00
C°^ £22 ** 2350 24,00 23,70
° °2f m'22 .1 Xs° 33'00 3300c 096 ]S'22 48 20,50 21.60 20,50pnov 150,00 158. 0,60 0,70 060p nov 155,00 130 3,00 130 3,30
pjan 150,00 1157 1,70 200 200
Pan lïS'22 115 "00 4,30 4.20P*" IS'22 305 7TO 8.10 8,00
papr 150.00 229 270 2.80 270p apr 155,00 10 4,80 5,20 5,20
papr 160,00 22 7.70 830 820pjul 155,00 130 7,00 7,30 7,30
p 094 145,00 15 8,00 8.30 8.30
stork, vmf43.00
c feb 45,00 30 1,20 1,30 1,20
pfeb 4250 10 1.20 1,20 1,20
top-5 index538,76
c nov 540,00 23 3,50 4,00 3,90
c nov 550,00 27 0,80 1,10 1,00
p nov 530,00 48 1,10 1,50 1,40
p nov 540,00 14 4,50 5,20 4,70
pnov 550,00 25 12,00 1250 12.00
pdec 540,00 31 6.80 7,00 6,80
pjan 520,00 10 3,00 3,00 3,00pjan 540,00 10 8,70 8,70 9,20bunilever 165,10
c jan 160,00 15 6,90 7,40 7,40
c ian 165,00 54 4,00 4,10 4,10
can 170,00 27 1,90 210 1,90
c apr 150,00 20 18,80 18,80 18,80
c apr 160,00 75 10.40 10,50 10,50
c apr 170,00 35 4,30 4,80 4.50
c apr 180,00 20 1,10 1,10 1,10
c okt 140,00 17 29,80 30,20 29.90
c 093 120.00 31 49,30 50,00 50,00
c 094 150,00 44 31.30 32,00 3200
c 095 145,00 95 38,10 39,10 39,00
c 096 160,00 71 31.50 3200 31,60
p nov 160,00 63 0.50 0,70 0,60
pjan 155,00 200 0,90 0,90 0.90
pi_n 160.00 61 1.60 1,60 1.60
plan 165,00 52 3,20 3.50 3,50
pan 170.00 175 6.40 6.50 6,40
papr 150.00 225 0,70 0,70 0,70
papr 160,00 112 240 260 250b
papr 16500 47 4,30 4,30 4,30
papr 170,00 61 6,60 7,10 6,60
pjul 150,00 50 1,40 1,50 1,40
pokt 140.00 100 1.10 1,10 1,10
p 094 150,00 514 6,40 6,60 6,40
p 095 145,00 501 6,40 6,50 6,40
vnu 73.20
c nov 80.00 70 0,30 0,30 0,30
van ommeren ceteco 40,40
c jan 42,50 30 1,20 1.20 1,20
c apr 42,50 19 200 2.40 200
p apr 40,00 10 1,80 1.80 1,80
wessanen 80.90c jan 75,00 25 7,10 7,10 7,10
c apr 85,00 45 200 200 200
c jul 85,00 70 2,50 250 250
pjan 80,00 78 1,40 1.60 1,40
p apr 80,00 75 200 200 200
major market index (xmi) 323,39
c dcc 335,00 152 2/04 2/07 2/04
c jan 320,00 100 12/02 12/02 12/00a
p dcc 300,00 250 1/02 1/02 1/02
p dcc 315,00 250 '3/08 3/08 3/08
Omzet in contracten: 31164
waarvan calls: 15913
puts: 15251
Aantal uitstaande contracten: 1425197

ROEP OM INFORMATIE OVER STRATEGIE EN VERWACHTINGEN

Nederland raakt bekend
met investor relations

doorROB HUISMAN
AMSTERDAM, zaterdag

Hoewel je het naar aanlei-
ding van de lopende affaires
rond HCS, Air Holland, Info-
theek en Medicopharma niet
direct zou zeggen, wijst on-
derzoek uit dat het beter gaat
tussen Nederlandse bedrij-
ven en hun kapitaalverschaf-
fers op de effectenbeurzen.
Grootgrutter Ahold scoort
duidelijk het beste op het ge-
bied van investor relations,
gevolgd door Koninklijke
Olie en WoltersKluwer.

Het „rapportcijfer" van be-
leggers, analisten en financië-
le pers voor de bedrijven is
dit jaar behoorlijk gestegen.
Winnaar Ahold kreeg een 7,6,
terwijl Unilever als winnaar
van vorig jaarnog genoeg had
aan een 7,1. Nieuwe binnen-
komers in de top-tien zijn
DSM en Fokker, die een
plaats veroverden ten koste
van Nationale-Nederlanden
en Bührmann-Tetterode. Met
uitzondering van Akzo kreeg
elk fonds in de top-tien dit
jaareen hogerrapportcijfer.

De gemiddelde score voor
desectorvan demeest actieve
fondsen bedraagt overigens
nog een vrij magere 6,1. De
overige fondsen (op de beurs
meestal tevinden op de lokale
markt)kwamen zelfs niet ver-
der dan een 5,8 in doorsnee.
„De stijging ten opzichte van
vorig jaargeeft echter aan dat
investor relations (IR) uit de
kinderschoenen groeit. We
belanden nu in de puberale
fase", luidt het commentaar
van drs. A. Klaassen van Re-
match, het bureau dat het on-
derzoekverrichtte.

Het is grappig dat winnaar
Ahold in de vijf jaar dat nu
een actief IR-beleid wordt ge-

voerd geen beroep meer op de
kapitaalmarkt heeft gedaan.
„Het is best mogelijk dat we
bij een grote overname een
keer met een emissie komen,
maar dan moet je met een
goed voorstel komen. IR doe
je niet alleen maar om zo
goedkoop mogelijk kapitaal
aan te trekken. Daar prikken
beleggers doorheen", meent
drs. C.H. van der Hoeven, de
financiële man in deraad van
bestuurvan Ahold.

De schaduwzijde van de
top-tien is een vrij treurig
lijstje met namen van bedrij-
ven die hunrelatie metbeleg-
gers wel bijzonder slecht on-
derhouden. HCS is de onbe-
twiste nummer één op alle
negatieve fronten: minst ge-
loofwaardig, minst duidelijk
en minst open. Met degeloof-
waardigheid en duidelijkheid
van Philips is het ook nog
steeds triest gesteld. Bij bier-
brouwer Heineken laat de
openheid nog veel te wensen
over.

Op de lokale markt is
Grolsch met een score van 6,9
als beste uit de bus gekomen.
Getronics belandde op de
tweede plaats en Sphinx ver-
overde de bronzen medaille.
De rest van de lijst wordt

gevormd door achtereenvol-
gens Hagemeyer, ContentBe-
heer, Nutricia, CSM, Nijver-
dal-Ten Cate, Frans Maas en
StadRotterdam.

Het kan overigens geen toe-
val zijn dat vooral goedlopen-
de bedrijven een hoge score
behalen, terwijl ondernemin-
gen in de problemen laag ein-
digen. Er zijn natuurlijk uit-
zonderingen. Naast de ge-
brekkige openheid van Hei-
neken blijken ook top-tien-
fondsen als Koninklijke Olie
en Unilever op dit punt niet
zo best te presteren. En dat
terwijl de twee internationals
samen met Ahold wel boven-
aan staan als het gaat om ge-
loofwaardigheid en duidelijk-
heid. Positieve uitschieters
qua openheid zijn Aegon en
KNP.

Uit het onderzoekblijkt dat
professionele en particuliere
beleggers, analisten en finan-
ciële journalistenin hetkader
van IR vooral informatie ver-
wachtenover strategie, finan-
ciële resultaten, verwachtin-
gen en concurrentiepositie.
Afgezien van de financiëlere-
sultaten blijken bedrijven
daartoe echter veel te weinig
bereid. „De indruk die wij
tijdens het onderzoek hebben
gekregen is dat een groot aan-
tal ondernemingen geen be-
leid heeft of niet in staat is
een beleidgoed over hetvoet-

licht te krijgen", stelt Klaas-
sen.

Overigens zijn er ook mee-
vallers. Zo blijkt de mode-
kreet „terug naar de kern"
zijn uitwerking niet te mis-
sen. Bedrijven maken tegen-
woordig door de bank geno-
men goed duidelijk wat hun
kernactiviteiten zijn.

De basis voor IR
wordt volgens het onderzoek
gevormd door het jaarverslag
en persberichten. Particulie-
re beleggers hebben daarnaast
een voorliefde voor kwartaal-
berichten, wat wellichtte ver-
klaren is door hun onvrede
over de snelheidwaarmee be-
drijven vaak met belangrijk
nieuwsnaar buitenkomen.

Voor wat betreft de positie
van de diverse effectenmark-
ten blijkt de ambitie van Am-
sterdam financieel centrum
niet bepaald te sporen met de
observatievan beleggers. Op-
vallend vaak werden voor de
grote Nederlandse fondsen
New Vork en Londen als be-
langrijkste beurzen genoemd,
terwijl bij particulieren ook
Frankfort in trek was. Onder-
zoeker Klaassen: „Blijkbaar
begint zich een consensus te
ontwikkelen datwij in Neder-
land met beide benen op de
grond moeten blijven staan.
Amsterdam zal, getuige ook
recente uitlatingen van diver-
se representanten uit de fi-
nanciële wereld, genoegen
moeten nemen met een regio-
nale, in casu nationalefunctie
in Europa."

Zwak slot in
Wall Street

Vaneen onzer redacteuren
NEW VORK, zaterdag

De effectenbeurs van New
Vork kende gisteren een gril-
lig verloop, zowel door een
aantaleconomische cijfers als
door renteperikelen. Teleur-
stelling over het uitblijven
van een discontoverlaging
zorgde per saldo voor een ver-
lies van 12,75 punten op
3056,35, bij een grote omzet
van 206miljoen aandelen.

De werkloosheid in de Ver-
enigde Staten bedroeg in ok-
tober 6,8 procent van de be-
roepsbevolking tegen 6,7 pro-
cent in september. Daarnaast
werd bekendgemaakt dat de
indexvan toonaangevende in-
dicatoren ('leading indica-
tors'), die de economische be-
drijvigheid voor de komende
tijd aangeeft, in september is
gedaald met 0,1 procent. Het
was voor het eerst sinds ja-
nuari dat de indexis gedaald.

Deze cijfers zorgden aan-
vankelijk voor een flinke da-
ling van de Dow Jones-index,
tot een dieptepunt van 22
punten onder het slot van
donderdag. Daarna zorgde de
hoop opeen nieuwe rentever-
laging ervoor dat de Dow Jo-
nes steeg naar een winst van
13 punten. Daarbij werd een
nieuw tussentijds hoogtepunt
van 3082 punten genoteerd.
Toen de FED tegen het slot
van de beurs nog steeds het
disconto nog niet had ver-
laagd gingen deaandelenkoer-
sen echter weer omlaag.

De dollar was door de ver-
wachte rentedaling zeer
flauw. Hoewel de rente dus
nog niet meteen is verlaagd
houdt men daar nu voor vol-
gendeweekrekening mee. Op
een slot van ’ 1,8520 bedroeg
het verlies voor de dollar
ruim driecent.

Op de obligatiemarkt werd
na een vaste opening gesloten
met verliezen van l/16e punt.
De XMI-index verloor 1,87
punt op322,92.

Bied- en laatkoersen vanNederlandse internationals
aan het slot in New Vork
(opgave Bear, Stearns & CO.):

Kon. Olie BV/mSVA (80%-
-80 7/8 ), Unilever 883/8-88V_
(873/4-_7 7/8 ), KLM 20V.-203/8(20V.-20 3/.), Philips 18-181/*(17 7/8 -18).

Omgerekend in guldens isdit, $ 1 is ’ 1,8520 (vorige dag
’1,8835):

Kon. Olie 150,71-150,74
(151,86-152,33), Unilever
163,67-163,90 (165,28-165,51),
KLm 37,50-37,73 (38,14-38,38),
Philips 33,34-33,80 (33,67-
-33,90).

DETAILHANDEL — De
omzet in de detailhandel is in
augustus 1991, vergeleken met
augustus 1990, met 5,7% toege-
nomen. Het CBS raamt op basis
van voorlopige gegevens dat in
de voedings- en genotmiddelen-
sector de omzet met 7,3% toe-
nam. In de non-foodsector was er
een toename met 4,9%. De omzet
van warenhuizen nam daarente-
gen af met 1,9%.

KAMERLID HENKKONING (WD) BIJ AFSCHEID:

Rekenkamer moet geen
politiek bedrijven
door EMILE BODE

DEN HAAG,zaterdag
„Ik vind het heel jammer

dan het mij in al die jarendat
ik staatssecretaris was, niet
gelukt is de vermogensbelas-
ting te verlagen dan wel af te
schaffen."Dat zegt Henk Ko-
ning (58) die deze week af-
scheid heeft genomen als lid
van de Tweede Kamer voor
de WD en volgende week
begint als voorzitter van de
AlgemeneRekenkamer.

Bijna 25 jaar heeft Koning
„het recht gehad onafgebro-ken voor de groene gordijnen
te werken." Als Kamerlid en
bijna elf jaar als staatssecreta-
ris van Binnenlandse Zaken
en latervan Financiën.

Als staatssecretaris heeft
Koning vaak een balletje op-
gegooid om de vermogensbe-
lasting te verlagen. „Mijn mi-
nister Onno Ruding was ook
voor, maar hij kreeg het poli-
tiek niet voor elkaar. Nu
merk ik echter met grote vol-
doening dat binnen CDA en
PvdA steeds meer stemmen
opgaan deze belasting te ver-
lagen en bijvoorbeeld groot-
aandeelhouders van een fami-
lie-BV optermijn volledig vrij
te stellen."

Het Rijk verdient elk jaar
bijna/ 1,2 miljard aan de ver-
mogensbelasting. Koning:
„De keerzijde is evenwel dat
steeds meer Nederlanders
zich in België vestigen. Dat is
dus een vlucht van kapitaal.
In België bestaat geen vermo-
gensbelastingen als je daarals
Nederlander tien jaar woont,
is schenking in contanten aan
kinderen onbelast. Daarnaast
moet bij onze Zuiderburen
veel minder belasting over
rente-inkomsten worden be-
taald en als je er tenminste
vijf jaar verblijft, kan winst
uitaanmerkelijk belang belas-
tingvrij worden geïnd evenals
de afkoopsom van pensioen.
Al deze factoren samen kun-
nen er weleens toe leiden dat

de belastingderving in ons
land veel groter is dan de
vermogensbelasting ople-
vert."

Koning constateert dat met
het oog op de Europese een-
wording steeds meer landen
het belastingregime verzach-
ten, maar dat ons land te wei-
nig activiteitenontplooit.

Als voorzitter van de Re-

kenkamer zalKoning veelvul-
dig in het nieuws blijven.
Steeds vaker komt deze in-
stantie die de overheid con-
troleert met allerlei rappor-
ten. Dat doet deRekenkamer
met zoveel gretigheid dat de
vraag kan worden gesteld of
zij zelf wel zorgvuldig werkt.
Zo had oud-minister Deetman
forse kritiek op een rapport
over het bekostigingsstelsel
van het basisonderwijs;
staatssecretaris Kosto was het
niet eens met de constatering
van de Rekenkamer dat er
zoveel cellenleeg staan.

Koning: „In zijn algemeen-
heid wil ik zeggen dat het
gezag van de Rekenkamer
valt of staat bij goederappor-
ten en het erkennen van fou-
ten."

Koning vindt dat deReken-
kamer in haarrapporten geen
politiek oordeel mag geven.
„In hetrapport over hetMest-
beleidkwam de Rekenkamer
met het advies de meststof-
fenheffing te verhogen. Dat
zou mij te ver gaan."

HENK KONING
belasting verlagen

BEURS VAN NEW YORK
31/10 01/11

adv semicond 2% 2%
amgen 60 58%
amr corp 63% 63%
asa ltd 47% 47%
abbott lab 58% 60%
adolphcoors 18% 18
aetna life 39% 39%alcanalum 21% 21%
allegh powe 43% 43%
allied signal 41% 41
alcoa 63% 63
amax mc 20% 20%
amerada hes 56% 55%
amer brands 42 41%
amer cyanamid 64% 64%
amer el power 31% 31%amer express 19 19
amer home pr 73% 75%
ameritech 62% 61%
amer tel tel 38% 38%amoco corp 51% 51%
anheusr bsh 54% 54%
apple comp 51% 51
armco mc 5% 5%asarco mc 26% 26%
ashland oil 29% 28%atlrichfd 1191% 118%
autodesk 43% 42
avery 22% 22%avon prod 41 40
baker hughes 25% 24%
bank boston 11% 11%
bank ny 32% 32%
bankamerica 42 41%
bank trust ny 65 64%
baxter intern 37% 38
bearstearns 15% 16
bectondick 70 70%
bell atlan 47 46%
bell south 49 49%
bethl steel 15% 15%
blackdeck 16% 16%
boeing 49% 49%
boisecase 25% 25%borden mc 33% 32%
br myers-squ 86% 86%
brunswick 12% 12%
burlnorthe 40% 40%
cpcintl 81% 81%
csx ep 55% 56%campbl soup 77% 75%caterpillar 48 47%
champion int 25% 25%chasemanhat 18% 18%
chem ny 24% 24%chevron 74% 73%chiquila br 40% 40%chrysler 12% 12%
ein milern 9% 9%
citicorp 11% 11%
clark equip 22% 21%
coastalcp 31% 31%coca cola 66% 66%colg palm 41% 41
columbgas 17% 17%
commonw cdi 40% 40%
comm sat 36% 37%
comput ass 9% 9%
con agra 42% 42%cons edison 25% 25%
control dat 9% 9%coming 78% 77
crane 21% 22%
cray res 48% 47%
curtis wr 32% 32
dana corp 27% 27%
data genl 17% 16%deere co 56% 55%
delta airl 62% 62%
det edis 32% 32%dial 43% 43%
diebold 51% 51%
digequipm 62% 61%
disney 118% 120%dolefood 37% 37%
dow chem 54 53%
dresser md 20% 20
du pont 47% 46%
dukepow 31% 31%
eastm kodak 45% 44%
eaton corp 60% 60%

emersonel 51% 50%exxon 61 60%
fedders 6% 6%fed nat mortg 62% 60%fst chi ep 25% 25%first inter 29% 28%
fluor 45% 45%ford motor 27% 27%
fostwhlr 23% 23%
frpt mem 42% 42%
gte corp 32% 32%
genl corp 11% 11%
genl dynam 52% 51%
genl elee 69 68%
genl milis 61% 61%
genl motors 35% 34%genl public 25% 25%
ga pacific 56% 56
gillette 40% 41%
goodrich 42% 41%goodyear 50 49%
graceco 39% 39%
grt atl pac 30% 30%
gruman 19% 18%halliburton 33% 33%heinz 39 38%
hercules 42% 41%
hewlett-pack 50% 50
hilton htl 44% 43%
homestake 15% 15%honeywell 57% 57%
household int 49% 47%
inco 33 32%itt ep 57% 56%ingersrnd 50% 51%
inland stl 20% 20%intelcorp 40% 41%ibm 98% 98%
intl flavor 89% 89%intl paper 76 75%italy fd 9% 9%jeffpilot 55% 56%johnson 96% 95%k mart ep 42% 42
kaufmn broad 12% 13!kellogg 101% 101%kerr me gee 43 43%kim 20% 20%
kimbl clark 96% 95%lilly cli 76% 77%
lm broadcast 71% 69%litton 90 88%
lockheed 45% 45%loewscp 105% 106%lonestar 4% 4
lotus develop 24% 25
la land expl 40 39%
Itvcorp 1% 1%manuf han 27% 27%
mapco 54 54%
martin mar 52% 51%
masco 23 22%
mattel mc 33% 32%
mecaw cel com 29% 29
mcdonalds 34% 34%
me don doug 70% 70
megraw hl 54 54
mei comm 26% 253.
mead corp 32% 32%
merek mc 137 136%merrill ly 51% 51%
microsoft 93% 92%
minn mng 91 91%
mirage 22% 22%
mobil 70% 70%
monsanto 68% 67%
morgan jp 64% 64%
motorola 62% 61%
nl indust 12% 12%
nalco chem 33% 33%
nat md ent 16% 16%
nat semi 5% 5%
navistar 2% 2%
newmontmng 40% 40%
nordstrom 21.0538 36
norfolk sou 62% 62%
northrop 26% 25%
norwest 33% 33%
novell 51% 50%

', nynex 77% JTL
\ occid pet 225. 21?i ogdencp 19? 19
i olin corp 452 45

oraclesyst 15? 16%
ppg md 50 50
pac gas el 29% 29%
pac light 253. 25%
pac tel 42% 42%
painewebber 31% 30%
pan am corp — —
penney je 50 50
pennzoil 63. 62%
pepsico mc 28% 28%
pfizer 71% 71%
phelps dodge 78% 78%
phil morris 70% 69
Philips 18 18%phillips pet 26% 26%
pitney bowes 58% 58%
pittston co 17 17
polaroid 26% 26%
polygram 21% 2Ï%
price co 59% 57%
primerica 36% 36%
proct gamb 83% 83%
promus 23% 24
publserv 28% 28%
quaker oats 63 63%
ratst purma 50% 52%
raytheon 78% 78
reynolds met 54% 54%
rjr nabisco 10% 10%
rockwell int 26% 26%
royal dutch 8% 81%
salomon mc 27% 27%
sfesopac 11% 11%
sara lee 44% 44%scher plgh 60% 61%schlumberger 69% 68%
scott paper 37% 37%
seagram 113 j114%
sears roeb 37% 36%
sec pac ep 33% 32%
smkln beech 57% —; sce corp 44% 44%
southernco 30 29%
southland corp — —
swst bell 60% 60%
stone container 22% 23%sun comp 30% 30
tandem comput 11% 12
tandy corp 28% 27%
trw mc 38% 38%
tetecomm 15% 14%
teledyne 18% 17%
telmex adr 43 44%
tenneco 38% 39
texaco 65% 65%
texas instr 31% 30%
tex util 39% 39%
textron 36% 36%
time warner 91% 90%
timken co 26 25%
travelers 20% 20%
val 132% 129%
usx marathon gr 29% 30%
usx steel group 29% 30
unilever nv 87% 88%vn camp 50% 50%
uncarbide 19% 19%
vn pacific 48% 49%
unisys ep 4% 4%
vs west 35% 35%vn technol 48% 48%
unocal 26% 25%
upjohn co 44% 43%vafero enr 28% 27%varco 6% 6%
varian 37% 37%
wachovia 56% 56%
warner lamb 72% 72%
waste mgt 37% 37%
wells fargo 68% 66%
westinghel 17% 17%
wyershsr 27% 27%
whirlpool 36% 36
whitmancorp 12% 13
whittaker 22% 22%
woolworth 28% 28%
xerox ep 64 63%
zenith elee 6!. 6%

DOW JONESGEMIDDELDE omzetaantalverh(in 1000)fondsen ST&POOR
industr. transp. util. obl. aand. tot. hog. lag. alg md.

21/10 3060.38 1279.33 2U32 97.12 154.474 2119 605 1039 389.90 4613722/10 3039.80 1280.83 21307 96.99 194.871 2123 684 915 387 83 460 3023/10 3040.92 1278.96 21282 96.94 186.510 2106 683 886 387.94 45809
24/10 3016.32 1252.61 21275 96.94 180.155 2093 504 1069 384.99 455 59
25/10 3004.92 1244.95 213.50 96.87 167874 2115 671 908 384.14 453.7228/10 3045.61 1266.07 214.45 96.85 160.364 2093 997 597 389.52 459 31
29/10 3061.94 1274.48 215.01 9706 193.360 2134 1022 603 39148 461 28
30/10 3071.78 128232 216.57 97.20 195.351 2145 980 653 391.34 461 7731/10 3069.09 1283.07 216.01 9721 179.490 2140 899 715 39245 4627701/11 3056.35 128083 215.63 97.30 205.681 2117 766 813 391.05 461.09

BEURS VAN TORONTO
31/10 01/11 domtar 8% 8% 31/10 01/11alcanalum 24 23% inco 36% — nova-a 7% 754

bce 45% 45% inlandgas 15% 15% placerdome 13% 13%
-an.pacific 19% 18% noranda 17V 18% shellcana 43% 44%

GOEDERENMARKTEN
31/10 01/11

industrie 3069.10 306590
transport 128307 128083
nutsbedrijven 216.01 21564
indextermijn 123 34 123.02
indexspots 114.08 114.28
NewVork
termijnmarkten (metalen)

GOUD ($ ounce)
nov 358,10 355,60
dcc 359,50-59,60 356,80-57,00
feb 361.80 359,20-59,70
apr 364,80 361,90
KOPER ($ et Ib)
nov 106,40 106,55-06,60
dcc 106.50-06,80 106,60-06,70
jan 105,80 105,55
feb 104,85 104,95
PLATINA ($ ounce)
jan 365,00-66,00 363,90
apr 368,90 367,30
jul 37250 370,90
okt 379,30 377,70
ZILVER($ etounce)
dcc 410,5-411,0 406,0-406,5
jan 4125 407.9
mar 416,5-417,5 4120-4130
mei 420,9 416,1

termijnmarkten (diverse)
CACAO ($ ton)
dcc 1206-1210 1202-1207
mrt 1265-1270 1265-1268
mei 1300 1302-1305
jul 1338 1328-1333
HEATINGOIL(S 100gallon)
nov 6850-68.70
dcc 69,70-69,95 70,60-70,80
jan 70,15-70,30 71,10-71,30
feb 68.50-68,75 69,60-69,70
UGHTCRUDE(S barrel)
dcc 23,35-23,38 23,78-23,85
jan 23,12-23.17 23,54-23,60
feb 2287-2289 23,20-23,21
mrt 2258-2260 2285-2288
KATOEN ($ et Ib)
dcc 61,25-61,30 61,83
mrt 6280-6290 63,33
mei 63,25-63,38 63,85
jul 64,00-64,10 64,50
KOFFIE (*et Ib)
dcc 80.50-80,60 78,60-78,95
mrt 84,60-84,65 83,25-8340
mei 87,20-87,25 85,50-85,00
jul 90,00-90,25 88,90-8595
SUIKER ($ et Ib)
mrt 8,97-8,99 8,94-896
mei 8,88-8,89 883-584
jul 886 8,81
okt 882-8,83 8,82-8,83
Chicago
TARWE ($ etbushel)
dcc 363,00-64,00 364,50-65.00
mar 36200-61,50 362.75-63,00
mei 343,50-43.00 345.00
MAÏS (Set bushel)
dcc 251,25-50.75 254,25-53,75
mar 25850-60,00 26250-6200
mei 264,75-65,00 268.00-67,25
HAVER ($ etbushel)
dcc 13225 13225
mar 141,00-41,25 141,00
mei 146,25 146,006
SOJABONEN (Setbushel)
nov 557,00-59,00 56800-66.50
jan 566.00-68,00 574,00-73,00
mar 574,00-76,00 581,25-80,50
mei 584,50-83,50 588,00-87,50
SOJAMEEL ($ short ton)
dcc 18390-84.50 185,70-86,20
jan 181,90-81,70 183,30-8370
mar 179.70-79,80 181,20-81,30
mei 177,30-77,00 178,50
SOJAOUE ($ et Ib)
dcc 19,40-19,38 19,43-19,41
jan 19,59-19,55 19,60
mar 19.88-19.86 19,90
mei 20,10-20,12 20,18-20,20
diverse markten
RUBBER SING (SingS etkg)
spot 140,25-1,25 N 140.75-1.75N
nov 141.25-2.25 N 140.50-I.OON
dcc 140.50-I.OON 140.25-0.75 N
KOPER (Bfr kg)
brussel 85,14 gesloten
GOUD(inUSS)
tonden 357,45 357,75

31/10 01/11
London (metalen)
ALUMINIUM (S per ton)
spot 1160.00-61,00 1154,50-5550
3-maands 1188,00-89,00 118200-83,00
KOPER 'A'(£ metricton)
spot 1377,50-78,50 1359,00-60,00
3-maands 1367,00-67,50 135200-5250
LOOD (£ metricton)
spot 296,00-297,00 29200-293,00
3-maands 307,00-308,00 303,50-304,00
NIKKEL(S metricton)
)spot 7460-7460 7445-7465
3-maands 7500-7510 749a7496
ZINK(S metricton)
spot 994,00-995,00 991,00-99200
3-maands 1013,00-14,00 1009,00-10.00
TIN ($ metricton)
spot 5535-5545 5520-5530
3-maands 5600-5606 5580-5590
termijnmarkten
CACAO (£ metricton)
dcc 738.00-739,00 749,00-750,00
mrt 78200-783,00 793,00-794,00
mei 806,00-806,00 815,00-816,00
GASOUE (£ ton)
nov 216,25-216,50 218,50-218,75
dcc 218,006 220.00-220.25jan 215,50-215,75 217,50-217,75
KOFFIE(£ metricton)
nov 520,00-52200 51200-513,00
jan 540.00-541,00 536,00-537,00
mrt 544,00-545,00 54200-54300
SUIKER ($ ton)
dcc 198,20-203,20 195,20-200.20
mrt 19600-19820 195,00-195.20
mei 195.00-197,20 193.00-197,00
SOJAMEEL (£ ton)
dcc 130.00-13200 130.008
feb 134,00-136,00 133,00-134.00
apr 134,50-136,50 133,00-135,00
Amsterdam
AARDAPPELEN 40/50 mm (/ 100kg)
apr'92
AARDAPPELEN 50 mm(’ 100kg)
apr'92 3280-33,00 3230-3250
mei'92 34,50-34,80 34,40-35,00
jun'92 35,80-37,00 36,00-36.80
SLACHTVARKENS(/ kg)
nov 2895-2900 2885-2890
dcc 2720-2740 2720-2725
jan 2610-2635 2600-2610
BIGGEN MARKT(’ stuk)
nov 103.50 L 10200-104.00
dcc 101,00-104,00 101,00-10200
jan 100.00-101.00 100.00-101,00
ZILVER (’ kg)
onbewerkt 210,00-280,00 210,00-280,00
bewerkt 320.00L320.00L
GOUD (’ kg)
onbewerkt 21,390-21.990 21.320-21.920
bewerkt 23.590L23.5Z0L
fta-ftS 538,76 v.k. s.k. omzet
nov 540.05 m 539.00 12
dcc 543,00 m 541.80 94
jan 545.00 m 544.55 mapr 561,00 m 561,00 m 36
jul 544,00 m 54200 m
okt 547,50 m 546,50 m
fta-fti 273.45 v.k. s.k. Oman
nov 274,40 273,70
dcc 275,70 275,20 500
jan 276,80 m 276,40 327apr 280,25 m 279,75 26
jul 276,50 m 275.75 mokt 277,25 m 277,00 2
fta-fto — v.k. s.k. omzet
dcc 89,10 m 89,15 m
mrt 89,33 m 89,43 m
jun 89,65 m 89.75 m
scp 89,80 m 90,00 m
fta-fus 187,25 v.k. s.k. omzetnov 188.90 m 187,50 m
dcc 189,65 m 188.35 m 42
jan 190.15 m 189,10 m
mrt 191.55 m 190,20 m
jun 193,50 m 19240 mscp 196.30 m 194,10 m

Verlies Shell Oil
NEWVORK, zaterdag

Shell Oil, de Amerikaanse
dochteronderneming van de
Koninklijke/Shell Groep,
heeft in het derde kwartaal
een verlies geboekt van 14
miljoen dollar tegenover een
winst van 227 miljoen dollar
in dezelfde periode van vorig
jaar. In het tweede kwartaal
van dit jaar noteerde Shell
Oli eveneens een verlies (68
miljoen dollar).

De verliezen werden ver-
oorzaakt door het treffen van
voorzieningen van in totaal 90
miljoen dollar voor een her-
structurering en voor hettref-
fen van een juridische schik-
king. Zonder de voorzienin-
gen zou Shell Oil een winst
hebben behaald van 76 mil-
joen dollar, een daling van 66
procent ten opzichte van 227
miljoen dollar in 1990.

WISSELKOERSEN NEWYORK
31/10 01/11

tonden 1.7386-1,7395 1,7535-1,7545
brussel 34,27-34,37 34.18-34.28
montreal 1,1231-1,1236 1,1195-1,1200
parijs 5,7140-5,7170 5,6575-5,6606
milaan 125200-54,00 1240,75-41,75
amsterdam 1,8830-1,8840 1,8655-1,8665
bern 1,4680-1,4690 1,4550 1.4560
frankfort 1.6715-1,6725 1,6555-1,6566
tokio 139.65-130,75 130,05-130,15

FINANCIËLE TERMIJNMARKTEN
31/10 01/11 31/10 01/11 31/10 01/11

T-BILLS TREASURY BONDS EURODOLLARS
dcc 95,25-95.24 95,28-95,29 dcc 99,26 99,18 dcc 94,75-94,76 948194,83
mrt 95,39-95,40 95,45 mrt 98,30 98,21 mrt 94,88-94,87 94,92-94.93
jun 95,25-95,24 95,28 jun 98,00 97,23 jun 94,67-94.6) 94 70-94.71

(advertentie)
■ ■

Onze
cliënten

zijn voor ons
maatgevend,

niet
andersom.

Autopon

u
Lease

Voor richtinggevend advies
Europalaan 20a, 's-Hertogenbosch

073-428777-427441.

H Handelskoers * *\ COO
per : 31-10-1991 : J A.\Jf
Intrinsieke waarde per : 30-10-1991 : ’ 19,55
Voor nadere inlichtingen: Limakn Brokeragë VV

Mint Guaraojteed Nederland NV
_^^^^^^^^^^_^^^_^^^_^__
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V^ (advertentie)

ÖUTCHI
.teHl BENELUX 085-541600

GOEDE RELATIES
DAhold (2) 7,6 O KNPC6) 7,1^ ggl
B Kon. Olie (3) 7,4 O Ae9on <7> 7,1lÜHf*l

nWottersKluwer (4) 7,3 0 rjsM {14} 6-7^
O Unilever (1) 7,3 Q Akzo (5) 6,6^|
fe Elsevier!B) 7,1 Fokker {15} 6,5^|

IjÉSS Bk SCORE'9I SCORE'9I^
" De tien bedrijven die als beste uit debus komen en hun
rapportcijfer op het gebied van investorsrelations.
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beurs van amsterdam
actieve aandelen KOERSEN VAN VRIJDAG 1 NOVEMBER 1991

v.k. o.k. l.k. h.k. s.k. omzet l.k. (12 mnd) h.k. (12 mnd)

90/2-90 abn amro 40,00 40,00 39.70 40.00 39,70 74605 30,70 28/11/90 40,70 31/10/91SOmi 4,68 abn amroall infund 80,10 80,10 80,10 80,10 80,10 54701 73,70 05/12/90 8300 06/06/9190/7.10 Saegon 109,60 109,60 109,40 110,20 110,20 168685 101,10 16/01/91 133,90 03/04/9190/-1,06sahold 8220 8220 8220 8290 8260 83505 60,50 16/01/91 87,30 04/04/9190/650 akzo 12280 121,60 d 121.50 d 12200 d 121,90 d 186518 63,20 09/11/90 123,60 23/10/9188/87 5% st. alrenta . 190,40 190,90 190,60 190,90 19060 28482 160,60 02/11/90 190,90 01/11/9190/ 285s amev 45,80 46,80 46,80 47,00 47,00 93532 43,20 09/11/90 61,40 09/04/9190/6,10 bols 4210 4220 4200 4240 4240 17330 32,90 28/11/90 44,00 10/09/9190/3,60sborsumij wehry 59,50 59,60 59,60 59,60 59,60 2976 51,00 23/09/91 89,50 04/04/9190 f 280 s bührm. tett 43,90 43.90 43,90 44,10 44,00 93576 43,10 25/10/91 6450 22/03/9189/250 daf 20,80 20,90 20,90 21,90 21.60 134060 16,60 16/01/91 28,40 15/04/9191/8,00 dordtsche petr. 14200 141,10 140,80 141,30 140,90 10572 116,10 06/02/91 15450 10/05/91dsm 99.00 98.90 98,80 99,40 99,10 155938 76,50 09/11/90 118,70 04/04/91
90/210 elsevier 91,80 91,40 91.30 91,70 91,50 60732 67,30 16/01/91 93,90 30/10/9186/1,75sfokker eert. 2840 28,10 28,00 28,70 28,00 129380 24,10 14/01/91 37,60 17/06/9190/1.30 gist-broc.c. 3200 3200 31.80 e 3200 3200 108604 25,30 16/01/91 37,40 03/09/91- hes techn. 205 205 206 205 205 109355 1,70 21/10/91 1240 22/11/9090/350 heineken 154,60 154,40 154,40 155,50 155,20 55485 12220 07/11/90 163,60 18/04/9190/4,40 hoogovens 46,10 45,50 45,50 46.30 46.30 174189 38,70 16/01/91 65,20 19/06/9190/200Shunter douglas 70,00 70,50 70,50 73,00 71,80 202376 51,00 16/01/91 89,50 11/07/91902%stocks intern.müller 65,00 64,70 64,70 64,80 64,80 921 64.50 31/10/91 86,30 15/05/91int.nederl.gr. 47,70 47,70 47,40 e 48.00 47,90 156388 45.00 01/03/91 54,10 15/04/9189/90/1,80 kim 38,30 37,90 37,50 38,00 37,50 238314 18,70 08/11/90 39,80 18/10/9190/250 kon.ned.papier 44,80 44,60 44,60 44,90 44,80 29203 33,80 14/01/91 5640 17/04/9190/7.85 kon. olie 15290 15220 151,80 15240 15210 258570 12290 24/01/91 165,10 10/05/9189/3,30snedlloyd groep 55,00 54,80 54.70 55,20 54,80 54978 33,80 07/01/91 61,30 14/08/9190/ ZOOs océvd grinten 58.50 a 57,80 57,60 57,80 57,60 25678 33,00 21/12/90 6200 22/10/9190/8,60 s pakhoed 45,90 45,60 45,50 45,60 45,50 18530 40,88 07/02/91 50,75 02/05/9189J200S Philips 33,50 f33,60 33,50 e 33,60 33,50 778316 18,60 07/11/90 37,70 05/09/919070,50 polygram 40,60 40,20 40,10 40,30 40.20 49085 26,60 16/01/91 4260 17/10/91
90/3,48 robeco 100,60 100,20 100,10 100.20 100,10 55015 84,20 08/11/90 104,20 18/04/9122.£732° s rodamco 5820 58,40 58,40 58,60 5860 804172 48,20 28/11/90 58,70 23/10/919T90/1.84 rolmco 101.00 100,70 100,60 100,70 100,60 38511 78,30 16/01/91 10280 12/07/9178/4.40 + s%st. rorento 71,00 70,80 70,80 70.90 70,90 15895 59,70 20/12/90 7100 31/10/9190/1.50 s storkvmf 4270 4290 4290 43,20 43,00 67883 39,00 15/01/91 5370 04/04/91unilever c 165,70 165,20 164,80 165,70 165,10 175211 141,00 09/11/90 16780 23/10/9190/3.60 vnu 73.10 73,00 73,00 73,20 73,20 22899 68,20 19/08/91 99,70 27/03/91voc 40,30 40, X 40.30 40,40 40,40 34833 37,70 01/11/90 46,90 23/07/91»/240s volmacsoftw 20,60 20,60 20,60 21,30 21.00 14955 16,20 29/08/91 3570 20/11/9090/252 Swessanen 80,80 80,80 80,80 80,90 80,90 16149 57,60 09/11/90 8670 01/08/9190/I,oos wolters-kluwer 59,60 59,90 59,50 59,90 59,50 207470 44,80 16/01/91 60,00 29/10/91

binnenlandse aandelen v.k. o.k. i.k. h.k. s.k. omzet i.k. 112 mnd) h.k. d2mnd)

90/Uos aalberts 51.50 51,50 51,50 51,50 51,50 100 40,50 01/05/91 57,00 07/02/9190/0,11875 abn amro hld prf 5,85 5,85 5,85 5,86f 5,85 486869 5,00 11/12/90 5,87 29/10/91S'2!5S ac,h 30,» 3080 X-X 31,20 312° 11235 30,50 28/10/91 49,00 27/03/912!/,6'60
,,"

ahrend gr c 137.00 138.00 137,00 138,00 137,00 300 128,00 09/10/91 21200 18/04/91»NA/27.50 ant.verff 430,00 _ 400,00 18/02/91 475,00 22/01/9190/1.25sasdopt.tr. 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 90 8,90 11/10/91 21.30 25/04/912»-.0£4 asdrubb 3,55 3,60 3,55 3,60 3,55 324 3.20 17/09/91 4,50 15/03/9190/3.50Satag hokte 116,50 116,50 116,50 116,50 116,50 — 104,00 08/01/91 125,00 22/11/9090/2.10 athlon groep 43,40 43,40 43.40 43,40 43,40 70 36,50 26/11/90 5000 14/05/9190/210 athlon groep nrc 4280 4280 4280 4280 4280 — 35,00 28/11/90 48,00 14/05/9190/1,75saut. r'dam 9280 9280 9280 9280 9280 - 69,00 23/11/90 97,00 24/06/9190/3,25 aut r'dam ep 47,50 47.50 47,50 47,50 47,50 — 45,00 25/02/91 48,50 14/06/9190/5,00sbam groep 84.00 83,70 83,50 83,70 83,50 136 64,50 23/01/91 100,20 08/05/91batenburg 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 - 104,00 28/01/91 126,80 31/07/9190/7,00 beers 11200 11200 11200 11200 11200 97,00 16/01/91 128,00 04/04/9190/260 Sbegemann 137,00 135,80 135,80 135,80 135,80 892 118,50 20/11/90 17280 25/06/91belmdo 351,03 350.00 350.00 350,00 350,00 . 100 318,00 13/05/91 361,50 02/04/91Wehlim berkel 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 17305 1,25 11/12/90 209 20/02/9190/0.50 Sblyd-wil 33.00 33,00 33,00 33,00 33,00 30,50 10/10/91 44,50 08/03/91* boer 21200 21200 206.00 21200 206,00 252 200,50 13/09/91 285,00 01/11/90de boer winkel c 81,20 81,30 81,30 81,50 81,50 20095 70,00 06/02/91 86,20 24/04/9182/3,50 boskalis w 2270 2270 2270 23,10 2280 4025 1200 06/12/90 24,20 16/09/9190/ ]-28 idempref 24.90 25,00 25,00 25,50 25,50 54760 13,50 06/02/91 26,20 16/09/9190/1,50sbraat beheer 30,00 ».» 30,00 30,00 30,00 100 28,30 15/01/91 37 20 02/06/91
""

breevast 9,30 9,30 9,20 9,30 9,20 9091 9,20 28/10/91 13,40 07/05/910.00 burg-heybr 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 — 2500,00 25/09/91 3450,00 16/05/91
90/41,00 calvé 1040,00 1038,00 1037,00 1038,00 1037,00 150 900,00 06/02/91 1061,00 15/04/91»’ 41.00 calvé c 1045,00 1043,00 1041.00 1045,00 1041,00 383 905,00 06/02/91 1066,00 15/04/9190/54 J» calvé pref 800,00 — 775,00 29/05/91 850,00 09/04/9190/4.X cmdu intern. 149,00 149,00 149.00 149.00 149,00 -r- 119,00 16/08/91 20000 13/09/91
; claimmdo 34200 341,00 340,00 341,00 340,00 115 31800 05/06/91 36200 14/03/9189/90/1,25 content beh 21,80 21,80 21,70 21.80 21,70 1500 21,00 19/08/91 2700 22/03/9190/1,75 credit l.b.n 30.90 30,90 30,90 30,90 30,90 — 27,20 23/01/91 40,50 12/03/9190/6,00 crownvgel.c 14200 14200 14200 14200 14200 486 10200 07/01/91 14200 31/10/9190/ 205s csm 8280 8260 8260 8260 8260 215 76,60 22/02/91 87,20 24/04/91WBO/205s csm nrc 33,70 83,40 83,40 83,50 83,40 25871 77,50 22/02/91 87,20 24/04/91

„ dafcert. 19,80 19,80 19,80 20,40 20,20 85323 19,60 28/10/91 21,20 11/10/9189/I,Bos delft instrum. 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 1272 1880 24/09/91 3100 07/11/9089/90/11,50s desseaux 39,50 39,50 39,50 40,00 40,00 500 37,80 11/10/91 50,80 14/11/909Q/1,75s dorp-groep 4250 4250 41,50 4250 41,50 37,00 09/10/91 50,00 10/04/91draka holding 23,70 23,50 23,50 23,90 23.90 13379 23.50 31/10/91 24,50 14/10/9190/1,56s econosto 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 2533 25,00 19/08/91 33,90 02/05/91B>/W9,00 emba 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 — 197,00 06/12/90 24500 12/03/9190/5.75 eriks hold. 7290 7290 7280 73,00 73,00 11250 7220 29/10/91 107,00 23/04/9190/3,10 flexovitint. 67.00 67,00 67,00 67,00 67,00 770 64,50 10/09/91 89,80 18/02/9190/4,40s gamma 95,50 95,50 95,50 95,50 95,50 3175 80,20 15/01/91 108,00 07/05/9190/0,45 gamma pr 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 — 5,20 15/05/91 6,10 30/07/919-/057 s getronics 2800 28,00 28,00 28,10 2800 35897 27,50 16/01/91 33,10 08/05/9190/285 s geveke 38,50 38,50 38,50 38,50 3850 551 36,00 08/01/91 49.60 16/04/9176/8,00 giessen den 117,00 117,00 117,00 117,00 117.00 90,00 16/01/91 186,00 06/11/9081/5,00 goudsmit 40,00 40.00 40,00 40,00 40,00 200 38,00 08/11/90 48,50 03/04/9190/240 grasso 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 74,00 04/06/91 108,00 18/03/9190/4,70 grolsch 184.00 184.20 183,70 184,20 183,70 3435 143,00 12/11/90 187,00 29/05/919&/9,76sgti-holding 181,00 177,00 177,00 177,00 177,00 496 177,00 01/11/91 220.00 07/12/90

90./4.52Shagemeyer 131,00 131,00 130,20 131,00 130,20 2194 9200 04/02/91 131,00 31/10/91
idemdiv'9l _______ 29/10/91 — 29/10/91

9050.50 haltrustb 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 1350 1200 21/11/90 15,50 10/06/91505050 haltrustun. 1190 14,00 14,00 14,00 14,00 19500 11,90 20/11/90 15,50 10/05/91
90/850 Shbg 194,50 194,00 194,00 194,50 194,50 18727 148,00 15/01/91 239,00 17/07/91
90/350 heinekenhk. 137,50 137,10 137,10 138,00 137,50 238 103,70 05/11/90 143,00 30/09/91
90/8,80 hoek'sm. 225,80 225,50 225,50 225,80 225,80 108 179,00 16/11/90 231,00 16/08/91

holl.seas. 0,53 0,52 0,52 0,54 0,54 39300 0,50 25/10/91 1,22 01/11/90
90/15,00 holl-ktoos 42200 425,00 425,00 425,00 425,00 31 413,00 22/01/91 580,00 06/03/91
89/0,22shoopeff.bk 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 5,30 12/11/90 8,40 17/06/91
90’ 0,0925 s hunter dougl pr 235 — — — — 1,90 25/09/91 3,24 28/02/91
90/3,00 ihccaland 60,00 60,00 59,80 60,00 59,80 701 39,50 16/01/91 67,00 24/05/91

ind.mij(aang) — 11/12/90 — 11/12/90
90/284skas-ass. 35,50 35,00 34,50 35,00 34,50 581 33,50 15/10/91 46,00 08/03/91
90/91/270 kbb 7240 72» 7230 7250 7250 19478 71,70 25/10/91 97,10 04/04/91
90/0.50 kempen _co 9.90 9,90 9,90 9,90 9.90 840 22/07/91 1280 11/03/91
89/36,- kondorwess 3380 33,60 3360 33.60 33.60 X,OO 15/01/91 38,20 29/07/91
90/91/520 skon.sphinx 47,00 46,50 e 46,50 c 46,80 46,50 31512 37,80 01/11/90 53,30 03/10/91
90/17,00 koppelpoort 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 50 250,00 08/01/91 421,00 21/10/91
90/I,oos krasnap 196,00 198,00 198,00 198,00 19500 — 190,00 29/10/91 246,00 19/04/91

90/aBos landré_gl 48,00 48,30 48,» 48.» 48,» » 46,50 16/10/91 68,00 05/04/91902.40+cl maasfransc. 78,50 78.50 78,50 78,50 78,50 191» 65,00 28/01/91 95,00 10/04/9190/1.45Smacintosh 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 1745 31,50 11/12/» 44,» 22/03/9190/7,36smaxwell petr 119,50 119,00 119.» 119,00 119.» — 101.» 21/11/» 129,» 08/05/91fS.f.\^£ medicopharma 22,90 e 23,10 22» 23,10 22» 15484 20,» 10/10/91 61.» 12/03/9190/48.» mendes gans 4035,» 4025.» 4025,» 4025.» 4025,» — 39»,» 09/04/91 42»,» 28/»/912HJ&52." moearaenim 1255,» 1240,» 1240,» 12»,» 1240,» 1» 1045.» 25/01/91 13»,» 03/06/9191/10248» moeara opr. 1635».» 161000,00 1610»,» 161000.00 1610».» — 1350».» 25/01/91 1732»» 13/06/91"_]2£H£ moearaopr c. 163»,» _
13400.» 24/01/91 171»,» 23/07/919J7J(??'B? moearawinst 173».» 172»,» 172»,» 17»0.» 17»0,» 143»,» 25/01/91 184»,» 23/07/9190/91 ’ 1,40 moolenhokJ. 36,» 36.» 36,» 36,00 36.» 475 28» 01/11/» 40» 31/07/9190/1,50 mulder bosk 55,» 55,»a55.00a »,» 12/08/91 65,» 07/01/9186/025 s multihouse 4.» 4.» 4,70 4.» 4,» 7531 4.» 04/10/91 8.» 22/11/»89/1.80 mijnb.werken 370.» 370,» 370,» 370,» 370» — 370,» 31/10/91 3»,» »/06/91

90/10» naeff 475,00 — — _ _ 400,10 11/04/91 475,» 13/09/91na?rof7 JS£ £& 3X S*'3o S*3o 3» i2-°° 11/°l/91 ».» 25/»/91_^n_? nat mv bank 562» 562» 562» 562» 562» 10 526,» 06/12/» 622» 28/03/91Si?-5^ nbm-amstell. 10.30 10.» 10.20 10.20 10,20 5121 8,20 28/01/91 12» 07/08/9122ü.9° S ne^3P 379'°° 37900 379'Q0 379'00 379,00 - m-°° 22/11/» 408,» 06/03/91-_{&«. nedpartmi) 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 107» 38,» 12/11/» 49.» 16/08/91SwTn^lr n_?uS( _ ~ Z. - 700O°0 21/10/91 170».» 07/12/»90/ 0 25s nkf holding 221,50 212» 212» 212» 212» 3420 212» 01/11/91 264,» 04/03/9190/1.12Snorit 27,30 27,50 27,» 27,» 27,» 40219 23,10 24/09/91 42» 14/02/9190/2.50 nutnciagb 142» 142» 142» 142» 142» 1029 99,» 15/01/91 151,» 23/08/91nutricia vb 146,» 146,» 146.» 146,70 146,70 20833 108,» 16/01/91 157,20 05/»/91»/4,20s nijverdal 93,00 93.» 93,» 93.» 93,» 35318 70,» 16/01/91 98,» 09/04/9180/6,» omnium europe 10,00 b 10,» 10.» 10,» 10,» 5,20 19/08/91 15» 06/»/915.-_Z'_ S orcobankc. 70,70 70,70 70,70 70,70 70,70 2262 67,70 01/11/» 78,» 27/11/»o,r,a. mSO 32000 319,» 280 21550 28/01/91 340,» 18/09/9190/2» palthe 61,00 61,00 61,» 61.» 61,» 52,00 19/02/91 68,» 12/06/9189/2.» pirelli 2220 2220 2210 22» 22» 7184 17.» 17/01/91 27» 06/09/91»/6,15s polynorm 17,30 17.30 117,» 117.» 117,» - 102» 16/01/91 131,70 1106912(?-°S porcelfles 156.» 156,» 156.» 156,» 156,» - 150.» 26/06/91 158.» 23/11/90mUS r3ndStad SS S'00 4atJo 4*oo 43.» 8° 41.» 14/02/91 51.» 19/03/91SS'JSOs ravas« 33.50 33,50 33.» 33.» 33,» »0 »,» 07/10/91 45.» 12/11/»»/4,40 reesink 64.» 64.» 64,» 65.» 65.» 6» 64.» 09/10/91 86» 17/04/91

staatsleningen
v.k. s.k.

H2.nl 82 88-92 1»,50 1»,»
11nl8288-92 101,05 100.95
10.nl» 86-96 102» 102»10l.nl»91-» 104,» 104,»10ljnl8288-92 1»,» 1»,»
102. ol 87-93/97 10325 103.25
10n18589-92 100,70 100.70
91. Nl»86-95 100,75 100,75
9!_nf86»93 100.12 100,12
92.n1»» 10275 102»
9nl79 85-94 1»,» 100,»
9nl 83 89-93 99,70 99,70
90l 90-00 111 101,10 101,15
9nl 90-00 111 101,07 101,15
9nljo-»IV 101,26 101,25
9nl 91-01 111 101,30 101,40
8X8490-94 99,» 99.»83i nl»-» 99,68 99,68
83-.nt9011-» 99,65 99,6583;nri-11-" 99.» 99,86
8^n183»94 99,06 99,06
8!. Nt84 90- 94/99 99,» 99,00
81; nlB7 92-95 9670 98,70
8. nlB995-99 98,35 98,35
82jn|91l-11-IHOI 98,18 982582; nl 111 91-06 98,68 98,69
8!£nl 77 78-92 99,» 99.»
82.nt838^93 98,95 98,95
82.nl 84»-94 98.65 98,65
82. n18591-95 98.23 98,17
82, nl»-» 96,75 96,75
Bnl 83 89-93 98,65 9865
BnlBs 91 -95 97.77 97,77
7); n. 8289-93 98,85 98,85
73! nt»-» 94,» 94.»71, nl 78 79-93 98,» 98»7!_nf8591-96 97,20 97,177Jn185-2 91-96 »,70 96,707jn186»93 96,35 96,35
TX nl 89-99 9275 92»
7. Nl 8911-99 9255 92»71.nl 89-99 91,27 91,36
7nl 66 78-92 99.» 99.»
7nl 85 92-96 95,72 95,75
7n187p93 96,09 96,09
7nl 89-99 90,27 »,32
7nl 89-99-3 »,10 »,15

7nl89-99-4 89,88 89,98
6t.nl 85-1-2 94.» 94,»
6.n186l+ H96 95,13 95,13
63! Nl 88-98 89,75 89,82
6. Nl 89-99 89,03 89,08
6. Nl 6880-94 97,» 97,»
6. Nl 86-96 91,40 91,42
6. Nl 87-94 93.53 935362. Nl 88-96 »,85 »,85
6. Nl 88-98 8865 88.7061.nl 89-99 87,88 87,936ïnl 87-97 89,» 88,97
6!. Nl 86 92 96 93.» 93.»6!; nl 86-96 »,» »,00
62. Nl 86-95 9238 92436. Nl 87 3-96 9235 92356y.nl 87-97 89,» 89,»
6V.nl 87-1/95 91,80 91,80
61.nl 87-2/95 91,60 91.60
6>! Nl 8798-02 85,70 85,70
62.nl 88-94 94,15 94,15
62; nl 88 94-98 »,20 »,»
6nl 87-94 92» 92»
6nl 88-94 9295 9295
6nl 88-95 91,15 91,20
6nl 88-96 89,» 89,5933.nl 53 54-93 »,40 96,40
32.nl 5455-94 93,06 93,06
2. grb 5240 5240
Bank Ned. Gem.
11Übng 82 93-07 103,45 103,4092. bng 8293-07 102» 102»9 bng 8394-08 100.» 101,10
82. bng 84 96-09 98,00 97,»
7bng69»94 97.» 97.»63i bng 88- 98 89,20 89,206* bng 86 97-11 84.» 84.»62; bng 86 97-11 83.70 83.700 bng 91-03 38,70 38,70

overheid en
publiekrechtelijke
lichamen
Obligaties overheide.d.

6breda6s 93.» 92»
3dordtgrs9 »,» 75.»73iantil71 94.» 94.»

pandbrieven
83;aeghyp85 99,70 99.»J!.aeghypB4 98,» 98.»71, fgh 84-92 98,20 98,209rabohyp"-" 100,55 101,55
83; rabohyp"-" 99,30 99.»83! rabohyp"-" 99,50 99.»
TX rabohyp"-" 97,45 97,45
77. rabohyp."-" 91,90 91,20
7rabohyp"-" 96,20 »,207rabohyp"-" 95,25 95,25
6£ rabohyp .""" 94,50 94.»62rabohyp."-" 89,20 89,2062/abohyp."-" 95,30 95,»6y,rabhyp"-" 88.» 88,»
6 rabohyp"-" 96,40 »,40
3rot.sch.hyp. 7200 b 72207westlhyp.az 95.» 95,»
9wuh"-" 99,50 99,509w.u.h"-" 101,25 101,257. w.u.h"-" 98,» 96,60
7wu.h"-" 96,30 95,»

banken, handel,
industrie
12&ibnamro"-"A$ 104.» 105.»
12abnamrok"-" 1»,20 1»,20
10abnamro kap.0b1ig.103,20103,20

93. Abn amrok" 101,» 101.»
93! Abn amrok" 101.» 101,40
9). Abn amrok"-02 101,20 101,40
9!. Abn amrok"-" 101.» 1»,»'
91. Abn amrok"-" 1»,» 100.60
9. Abn amro k"-" 1»,» 100,»
9% abn amro"-" 1»,» 1»,»
9% abn amro"-" 101,15 101,15
91, abn amro"-"ecu 99,75 99,75
9!! Abn amro"-" 103,» 103,»
9 abn amrocc b"-" 99,40 99,»
9abnamro"-" 1»,» 1»,2083; abn amrok"-" 99,» 98,70
83. Abn amro"-" 98.» 98.»83. Abnamro"-" S 102» 102»831 abn amro"-" 99.» 99,»
82. Abn amro"-" 1»,20 100.20
8. Abn amro".2-" »,» 99,40
8X abn amro7*-" 98.» 98,»
8!_ abn amro"-" »,» 99,»
8% abn amro"-"«cu 97,70 97,70

__ Abn amro"-" 98,65 98.»8. Abn amro"-00 97,» 98,10
8. Abn amro k"- 03 95,» 95»
8!i abn amrok"-01 95,» 95»
81. Abn amro"-" 98,» 98,50
8 abn amro bb"-" 97,» 97»73! Abn amro"-"S 100,75 101,20
73. Abn amro bb"-" 95,55 95.»
7abn amro"'-" 98.» 98,»
7abn amro"-" 94.» 94.»
7 abnamro"-" 87,40 87 40
63; abn amro"-00 89.» 89.»63; abn amro"-" 89,20 89,2062; abn amro bbr"-" 96.» 96,»
6!; abn amro"-"2 97,70 97.456!; abn amro"-" 88,70 88.»6 abn amro bbr"-' 2 98,» 98»6 abn amro"-" 93.» 93,20
5. Abn amro"-" 97,95 97,95
sabn amro"-" 9270 92»
6abnamrosp"p" 124,» 125,001
6abnamrosp"-" 123,70 124,»
6abnamrosp"-" 108,40 108»
6!. aegon a ,5-" 95,70 95.70
5. ahold nv w**-" 94.» 95»
113! bmh"-" 103,10 103,40
9bmh"-" 99,50 99,»
9 bmh"-" 100,40 101,05
83! bmh"- 00 100,25 100.25ffibrnh"-" 98,85 98,8582bmh"-<" 98,55 98,55
6f. bmh"-" 94,» 94.»6!i bmh"-" 97.» 96,00Obmh"-" 51,20 51,20
Obmh"-" 30,85 »,85
6!_ bp caprtat"-" 91,00 »,70
7coopagfin"-" 89,» 89,109clbn"-* 99,90 99,90
8% clbn"-" 98.» 99.2081. clbn"-" 99,45 99,45
8. clbn"-" 99,40 »,40
8% clbn"-00 99,35 »,35tóclbn"-" 91,30 91,307l.dsm"-" 99,50 99.»93.h00g0v"-" 101,» 1»,» I71. hoogov."-" 94.» 93,»
7.hoogov"-" 95,» 95,70
10int.ned.gr"-1" 106,» 106,»
4. klmzw*-" 75,» 75.» ■9_no.b"-" 99,» 99,90 '■8!.n.0.b"-" 98.» 97,85 '

asas-fondsen
v.k. s.k.

af p group ausS 1,00 —
albert fisher gr. 0,90 —alcatel alsthom comp.500,00 —all. signal md. 41,00 —am brands 40,80 4200
amexpress 19,50 19,00
amer. tel _ tel 38,50 38,70
ameritech 61,90 61,90
amprovest cap. 110,00 a —amprovest mc. 200,00 a —asarco 26,60 26.60
atlantic richf. 120,80 119,60
aus cons inv.aS 0,18 —bat industriesf 6,10 6,20
bell atlantic 46.60 46.50
bell can enterpr 45,10 45,10
bell south 49,00 49,00
bet public £ 214 —beth steel 15,60 15,20
boeing comp. 49,00 49,25
cdl hotels int 0,60 —
centocor 47,00 47,30
chevron corp 74,50 —chrysler 13,30 1250citicorp. 11,40 11,80
colgate 41,30 41,30
comm. edison 41,00 40,50
computer task gr 8,80 8,80
control data 9,40 9,60
daehan korean tr. S 11,00 —dai-ichikang yen 1960,00 —daiwasec. yen 1120,00 —dowchemical 53,00 —du pont 43,20 —eastmankodak 44,60 45,20
exxon corp. 61,20 61,20
first pacific hkS 1,31 —fluor corp. 44,50 —ford motor 27.70 27,20
foster's brewgr 1,50 —gaia hedge II S 226,00 226,00
general elee 70,20 68,50
general motors 35,60 35,00
gillette 41,50 40,50
goodyear 49,20 49,50
grace & co. 28,50 —honeywell mc 57,50 57,00
ienpharmac. 8,50 10,50
ind.capfd. 5,00 5,00
int. business mach. 99,80 98,80
int. flavor 83,25 —

int. paper 68,10
ittcorp 57,70 57,10
kleinw.benson pr £ 5270,00 5270,90
littonmd. 90,50 90,00
lockheed aireraft 46,00 46,25
lonestar md. 4,20 4,20
makita el.w. yen 1960,00 —
marubeni 620,00 610,00
minnesota mining 91,50 —
mitsubishi electric 630,00 —mitsui yen 300,00 —
mobil oil 70,60 70,20
morgan &co 64,70 64,70
neecorp yen 1290,00 1290,00
news corpausS 14,40 14,00
nomura securities 1620,00 —
norsk hydro 168,00 167,00
nynex 78,00 77,60
occ. petr corp. 22,70 22,60
pacific telesis 4210 4200
p.&o. nav £ 4,00e 4,00 b
pepsico 28,50 28,80
perkin foods£ 1,51
philip morris e 69,30 69,90
phillips petroleum 26,80 26,30
polaroid corp. 27,40 26,60
quaker oats 63,80 —ricoh company 650,00
saint-gobinfr.f. 450,00 455,00
sanyo electric 560,00 —
saraleecorp 43,00 44,40
schlumberger 70,00 69,50
scottish _newcastle 3,95 3,90
sears roeb. Co 37,20 37,00
sekisui house (yen) 1080,00 —
sony corp. yen 5800,00 —sth.west. bell c. 59,30 59,60
suzuki motor (yen) 600,00 —
tandy 28,50 28,20
tdk — —texaco 63,00 63,00
texas instr. 30,60 31,60
the coastal corp. 29,80 —■tip europe 0,70 0,55

'toshiba corp. 680,00 670,00
unidanmarkd.kr. 231,00 —union carbide 21,25 —union pacific 49,00 —unisys 4,20 4,20
u.s.x. corp 29,70 29,80
vs west 35,20 35,25
warner lambert 7350 —westingh. el. 17,60 17,60
woolworth 28,80 28,60
xerox corp. 63,00 64,00

amerikaanse eert.
alcan al 36,00 36,00
all.pow 81,00 81,00
all. signal mc. 77,00 —amax 36,80 36,80
am. brands 75,00 —
amer. can 56,00 —am cyanamid 117,00 117.00
am express 35,00 e 35,30
am. home pr 135,00 —am. tel&tel 71,50 71,00
arklainc 31,50 31,50
armco 9,00 9,50
asarco.kl 48,00 48,00
ashland 50.30 50,50
atl.richf. 221.00 220,00
bell tel can 71,50 71,00
bethl st 26,00 26,00
boeing 91,00 91,00
can. pacific 27,00 28,00
chevron c. 141,00 —-chrysler 25.50 24,00
citicorp 18,70 19,20
colg-palm 75,00 75,00
col gas syst 29,00 29,50
cons edison c 45,00 44,00
cons. nat g 75,00 —control data corp 15,20 15,50
dow chem 98,50 99,00
dupont 79,00 —eastm. kodak 83,00 8250
exxon c.kl 110,00 110,00
florida progr. 80,50 80,00
fluor c 80,00 —gen. electric 130,00 126,00
gen. motors 64,00 6250gen. pub. ut 46,00 46,00
gillette 75,00 74,00
goodyear 90,00 90,00
grace _ co (5250 —
greyhound 76,00 75,00
gte 61,00
ie industries 30,00 b —imperial oil 78,00 78,50
inco 56,00 57,00
ingersoll-rand 37,00 —inland nat gas 2200 2200
int.busin.m 180.50 176,50
int. flav.&fragr 168,00 164,00
int. harvester 5,80 —int. paper 123,00 —
rtt. corp. 105,00 103,00
kroger 31,00
lockheed 87,00 90,60

loricorp b,UU 6,00
may dep st 100,00 —mcdonn douglas 131,00 131,00
merck&co. 246,00 251,00
minnes m&man 175,00
mobilcorp 131,00 130,00
monsantocomp 131,00 —
nat. int. gr. 26,00 25,00
n.e.r. 195,00 193,00
norf south corp 11200 113,00
occpet corp 40,00 40,00
pac gas i elc 5250 5200
pac lighting 46,00 46,00
pepsic 153,50 15250
philip morrise 126,50 128,50
phillips petr 49,50
polaroid c 44,00 4200
procter & gamble 155,00 151,00
quaker oats 110,00 '
quantum chem corp 27,00 27,00
rockwell int c 49,00 48,20
santa fe pacific 17,00 17,50
schlumberger 129,00 128,50
sears roebuck 68,00 68,50
shell canada 66,00 67,00
south cy 54,00 54,00
sun comp 54,00 53,50
tandy corp 51,30 49,50
texaco 117,00 117,00
texas inst 55,00 57,00
texas utilities 72,00 69,00
transam c 68,50 67,50
val mc 255,00 250,00
union carb 37,00 —union elee 64,00 63,00
union pacc 186,00 —unisys corp 8.00 8,00
usx corp 50,00 51,00
vn techn c 9200 9200
varity corp 3,50 a —
west unionc 1,10 —
westinghouse 31,50 31,50
woolworth 53,50 53,00

'xerox , 109,00 110,00

europese aandelen
all. lions 551,00 540,00
arbed 4000,00 a —
basf 250,00 —
bass ltd 1000,00 b —bayer adam 290,00
bayer duss. 290,00 —bayer l'kusen 290,00
belg.sp b 460.00 a —

v.k. o.k. l.k. h.k. s.k. omzet l.k. (12 mnd) h.k. (12 mnd)

»/91/2» samas groep 39,» 38,70 38,70 39.» 39.» 14622 38,20 29/10/91 76.» 06/03/91»Sl.» sarakreek 14,40 14,40 14,40 14,40 14.00a — 14.» 30/10/91 20.» 15/11/»»/40.» schuitema 1585.» 1585,» 1585.» 1585.» 1585,» — 14»,» 27/11/» 2025» 06/11/»»/2»s schuttersveld ».40 ».40 ».40 »,» »,» 12» 37,» 03/01/91 57,» 03/»/91»/0,40s smit intern. 47.» 47,70 47,» 48,» 48.» 926 37.» 15/01/91 65» 27/05/9189/0,40 staal bank. 17,» 17,» 17.» 17.» 17.» 2» 11,10 15/01/91 1920 13/11/»»/1,65s stad rotterdam c 38,70 38,» 38.» 38,» 38,20 »993 36.» 19/08/91 48.» »/11/»

»’ 3,92 telegraaf de 81,» 81,» 81,» 81,» 81,» 3» 78,» 19/08/91 103,» 08/04/91»/3,»s textielgr twente 87,» 87,» 87,» 87.» 87.» — 69,» 13/12/» 97,» 03/05/91»2_%st tulipcomp. 20,» 21,40 20,» 21,60 f 20,» 34106 19,70 31/10/91 36,70 12/03/91»/3,20 twent.kabel 115.» 114,00 d 114,00 d 114,00 d 114,00 d 445 106,» 16/01/91 138.» 05/03/91»/4.» übbmk 75.» 75,» 75.» 75» 75,» 325 75,» 31/10/91 95,» 07/03/91
»/5,27 unilever 165,» — — 139,» »/02/91 168,» 05/»/91»/70.» unil. 7%pref 8»,0Od 9»,Mb — 9»,» b — 8»,» 16/09/91 920.» 12/11/»»/7.» unil.7%pr.c 89,00 b 92,00b92,00b85,» 17/09/91 95,» 12/11/»»/6,» unil. 6%pref 74.» 74,» 74,» 74.» 74,» — 68.» 18/09/91 82» 12/06/9189/4,» unil. 4%pref »,10 »,10 »,10 »,10 »,10 — 47,» 11/10/91 5220 08/01/91
90/91 ’ 1,00 union fiets. 69.» 68,» 68.» 68.» 68.» — 55.» 22/11/» 77,» 08/03/91
76/5,25 un.dutchgr. 4.» 3.» 3,» 3.» 3.» 2,70 31/07/91 9.» 03/01/91»/16.» ver. glas 428,» 428.» 428,» 4»,» 4»,» 215 314,» »/11/» 439.» 26/09/91ver.transatl. 6»,» — — 575,» 04/01/91 7»,» 13/06/91
89/275 verto 36,» 36,» 36,» 37.» 37.» »0 35,40 07/10/91 62» 23/05/91
»’ 1,40 vnuver.bez 15» 15,70 15,70 15,70 15,70 — 15» 25/10/91 20,20 04/»/91»/240 volkerstev. 62» 62» 62» 62» 62,» 13» 57.» »/09/91 91,» 28/02/9188/0,500f2%5ta vredestein 13,» 13,» 13,» 14,» 14,» 8»7 10,10 22/01/91 16,70 11/09/91»/275s vrg-groep 43.» 43.» 42» 43.» 42» 5178 42» 01/11/91 68,» 11/03/91»/8,43s wegenertyl 238,» 238.» 238,» 238,» 238,» 1»9 227,» 16/01/91 265,» 28/05/91»/205s wester suiker 82» 83,» 83,» 83,» 83.» — 74,70 05/03/91 86,» 26/04/91
»/o,»s west invest fortress 22» 22» 22» 22» 22» — 22,» 31/10/91 »,» 28/12/»

west mv. fortr. wb. 102» 115,00b — 115.00b — »,» 16/10/91 102» 29/10/91
»/4,» wolters kluw 238,» 238.» 238,» 238,» 238.» — 178,» 18/01/91 238.» 31/10/91
73/74/B»+4%st. wyers »,» »,» »,» »,» »,» — 28.» 29/10/91 41.» 13/05/91

parallelmarkt off. opgenomen
v.k. o.k. l.k. h.k. s.k. omzet l.k. (12 mnd) h.k. (12 mnd)

abf 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 — 102» 21/08/91 105,70 31/10/91
»’ 1,40 alanheri (eert.) »,70 »,70 »,70 »,70 »,70 — 22» 16/01/91 31,80 »/06/9189/90pnc1,5+cl avesco pne 25» 24,00 a 23,» 23.» 23,» 3462 23,» 01/11/91 59,» »/12/»»/3,»s berghuizer pap.f. c. 46,70 46,» 46,» 46,40 46,40 1878 40.» 09/11/» 59,40 22/03/91»/210s+cl besouw hold.cert 61,70 61,00 61,00 61,» 61,» — 57.» 04/02/91 73» 06/02/91biogrondbel. 10.» 10,» 10,» 10.» 10,» 1» 10,20 05/06/91 10,» 31/10/9189/101,03 can.oi.c eert 1210,» 1210.» 1210,» 1210,» 1210,» — 8»,» 11/01/91 12»,» 22/10/9186CS6.»s can. oi.c.6c.pr. 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 — 20,» 18/04/91 2510 20/08/9185/0,40 columb. sec. Nv 125,00 124,» 124,» 124,» 124,» — »,» 09/11/90 134,40 27/08/91
»’ 4,22 comm.obl.f.-1 »,10 99,20 99,20 99,20 »,20 — 95,20 08/04/91 101,70 04/04/91
»’ 3,93 comm.obl.f.-2 101.» 101,» 101.60 101,» 101,» — 97,» 05/04/91 101,» 30/10/91
»’ 3,92 comm.obl.f-3 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 — 95,» 08/07/91 101,» 04/04/91
»’ 4,18 commobl.f.-4 95,90 95,90 95,90 96,90 95,90 — 93,50 06/07/91 96.00 21/06/91»/4,06 comm.oblf. 5 1»,» 1»,» 1»,» 1»,» 100,» — 94,» 17/01/91 1»,» 30/10/91»/3,43 comm.obl.f-6 101,70 101,» 101,» 101,» 101,» — 97.» 05/04/91 101» 01/11/91»/0,65 de drie electr. 14,» 14,» 14,» 14,» 14,» — 14,40 30/10/91 24» 15/11/»delta lloyd dir fonds 65,» 65,» 65,» 65.» 65.» — »,» 13/12/» 67» 19/08/91delta lloyd ecu fonds 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 — 49,» 05/12/» 59» 30/10/91delta lloyd mix fonds 59,» 58.» 58,» 58.» 58,» — »,» 20/12/» 59,40 17/10/91delta lloyd rente fonds 55,» 55,70 55,70 55,70 55,70 — 49,» 20/12/» 55.» 31/10/91delta lloyd vast fonds 54.70 54,70 54,70 54,70 54,70 — 49,» 20/12/» 54,70 31/10/91
»’512 dico internationaal 88.» 88.» 88,» 88,» 88,» — 88.» 31/10/91 116» 21/03/91doe data nv 5,» 5,» 5» 5.» 5,» — 0.» 19/07/91 13.» 03/04/91dutch take over targets 46,» 46,» 45.» 46.» 45,» 3» 45,» 01/11/91 »,70 19/04/91»/2»s ehco-klm kl.bed. 40,00 a 39,70 39,70 39,70 39,70 — 34,» 14/01/91 49,» 24/05/91»/2» e&l 1 aand.ned. 65,70 65,» 65,» 65,» 65,» — 57,» 12/11/» 69,» 10/04/91»/3.20 e&l 2 act.beh.ned 71,40 71,20 71,20 71,20 71,20 — 66,» 06/11/» 74,» 10/04/91

e&l 3 gulden rente f. 104.» 104,» 104,» 104,» 104,» — 101,25 15/03/91 104,» 31/10/91e&lkap.rentefonds 101.20 101,20 101,20 101,20 101,20 — 100,10 13/09/91 101,20 31/10/91»/2» e&l4port.ned. 75,10 75,» 75,» 75,» 75,» — 71,10 08/11/» 77,» 10/04/91eur.devel.cap.cor 13,10 13,10 13,10 13.10 13,10 — 12» 03/06/91 16,» 08/01/9189/»/0,20 free record shop 29,» 29.» 29,» »,» »,00 » 26,10 04/02/91 35,20 27/05/91gaiahedgel 114,40 114,10 114,10 114,10 114,10 — 106.» 05/08/91 115.» 04/10/91»/4,»s geld.papier eert. 7220 7220 7220 7220 7220 — 65,20 09/01/91 85.» 15/03/91german city est. »,» »,» »,» »,» 50,» — 47,» 22/01/91 55,20 23/07/91»/5,»s gouda vuurvast eert. 81.» 81,» 81.» 81,» 81.» — 79.» 24/07/91 110» 12/12/»»£ 0.055 grt.west.res.inc.f 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 — 0,43 31/10/91 1,42 15/01/91»/1.65s groenendijk beheer c 45.» 45,» 45,» 45,» 45,» 37.» 28/11/» 49,» 06/03/91grontmij 52» 52» 52» 52» 52» 320 »,» 26/09/91 60,» 05/04/91»/2» groothandelsgeb 128» 128,» 128,» 128,» 128.» — 110.» 27/11/» 140» 26/»/9189/1,05s hca holding 49,» 48.» 48,» 49.» 49,» 6» 47.» 23/01/91 5670 26/03/91»/1,45s heivoet holding 41.» 41,» 41.» 41,» 41,» — 41,10 05/»/91 49» 04/03/9189/5,» hes-beheer nrc 40,70 40,» 40,» 40,» 40,» — 38,» 15/01/91 4970 23/04/91highlight devetopm. 17,» 17,» 17,» 17.» 17,» 15,20 08/11/» 48,» 14/05/91homburg holding eert 1,20 1,15 1,15 1,20 1,20 734» 1,10 16/10/91 3,» 08/03/91interibena investm. 2720.» 2720,» 2720,» 2720,» 2720,» — 2370,» 08/02/91 2940,» 21/06/91
inter/view europa 3,» 3.» 3,» 3,» 3,» 3,» 31/10/91 6.» 26/02/91mv.mij ned. (aang.) — — _____

n/12/90 — 11/12/»»S 76.49 ipna3nrc 5»,»a— — — 24/09/91 — 24/09/91»/2»s kuhne + hertz 43.» 43.» 43,» 43.» 43.» 24 39,» 14/01/91 52» 22/08/91»/0,15s lei comp. group 6.» 6.» 6,20 6» 6,20 289» 6,20 01/11/91 15,» 27/03/91»/5,40s v.melle st adm.k. 525,» 525,» 525,» 525.» 525.» 33618 255.» 02/11/90 5»,» 24/10/91»/I,los nedcongroepc 38,20 38,20 38,20 38,40 38,40 753 25,» 17/01/91 41,20 02/05/91»/210.» ned. elevator 47»,» 4710,00 a 4710.» 4710.» 4710.» — 4710,» 01/11/91 70»,» 22/11/»»/4,»s nedschroef holding »,» 89,» 89,» 89.» 89,50 — 88,» 27/09/91 114,20 08/03/91»/I,»s nevas eert. 59,10 59,10 59,» 59,10 59,» 911 »,» 26/04/91 61,» 13/12/»»/4,25s nevas 17%cum 51.» 51.» 51.» 51,» 51,» 45,» 06/08/91 54,» 17/12/»neways elee int. 7.10 7,10 7,10 7,10 7,10 7» 6,» 06/09/91 11,» 29/05/91new europe hotels dm 20.» 20,» 20,50 20.» 20.» — 19.» 18/09/91 20,70 28/01/91
newtron holding 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 1420 3,20 31/10/91 10,» 01/11/9089/0,40sordina beheer 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 14,» 14/11/» 19» 18/07/91pan pacific 10.» 11,» 10,70 11,» 10,70 20» 5.10 19/07/91 11,70 31/10/9190/91 ’ 1.75 p&c-gr. eert 73.» 73.» 73.» 73,» 73,» 101» »,» 20/11/» 79,» 28/03/9189/» ’ 7,» phoenix aand. b 9»,» — — 9»,00 19/08/91 10»,» 26/04/91- piemedicalnv 5.» 5.» 5.» 5,» 5,» — 5,20 13/09/91 11.» 01/11/90»/1,» publicstor. aand. 8,» 8,» 8,» 8,» 8,» »0 7,20 10/06/91 10,» 16/04/9189/0,36srood testhouse 5,70 5,» 5,» 5.» 5.» — 5,20 12/09/91 13» 05/11/9090/0,35 simac techniek 1270 1270 1270 1270 1270 - 11,20 02/01/91 17,» 14/05/9189/1.06 sligro beheer 46,» 46,» 46,» 46.» 46,» 2» 38.» 13/12/» 49,70 14/08/9189/o,»s vhsonr.goed 3,» 3,» 3,» 3,» 3,» — 3,» 17/09/91 9» 02/11/»90/91 /1.20 vigilanter hold. 159,» 158,»a — 158,00 a — 135,» 23/01/91 1».» 18/06/91vilenzo intern. 38.» 38,20 38,20 38,20 38,20 — 37,» 10/10/91 47,» »/05/91welna 236,» 236.» 235,» 236.» 235,» 45 211,» 26/»/91 241,» 28/08/9189/0,3625 wereldhave 4.» 4,00 21/02/91 4.» 19/09/91»/0,44 weweler eert. 37.» 37,10 37,10 37,10 37,10 »0 28» 16/01/91 42» 14/02/91

»’ 5,40 wolff&co. »,» 89,» 89,» 89,80 89,» — 81,» »/11/» 104.» 18/03/91
12nmb postb"-0 109,» 1»,»
11 nmbpostb"-" 105,» 105.»
11 nmbpostb"-03 106,» 106,»
10!.nmbpostb"-'2 1»» 1»,»
9 nmbpostb"-" 1»,» 1»,»
9 nmbpostb"-03 »,» 99,90
9nmbpostb"-" 1»,» 1»,»

BJ. nmb postb"-" 99,» »,»
82 nmbpostb"-" 99,» 99.»7!. nmbpostb bb" 98,20 98,»
72, nmbpostb"-" 95,» 95,»
A nmbpostb"-" 95.» 95,»
7 nmb postb"-" 94,» 94.»7 nmb postb"-" 94,» 94,»
7 nmbpostb bb"-" 95,» 95,»
6X nmb postb"-" 82» 82.»
6X nmb postb bb" 89,15 89,15
62, nmb postb bb" 93,35 93,35
6nmb postb bb"-" »,20 96,2053; nmb postb bb" 91,» 91,90
73! n.wat.s.b"-03 93,70 93,»
A n.wat s.b"-" »,» 91,10
TX n.wat.s.b"-" 89,» »,»
e% philips"-" 93.» 94,»
63J philips"-" 94,20 94.»83; piers h-p"-" 99,00 99.»91,rabo"-* 102» 102»
BZrabo"-°' 99,60 99.»81; rabo"-" 98.» 98,40
73! rabo"-" 95.» 95,70
7rabo"-" 96,70 96,70
62.rabo"-" 94,40 94,40
14shvhold."-" 103,» 104,»
11,7shv'2-'2 112» 112»11,7shv.h.'3-'3 111,00 111.»63! shv.h."-" 89,20 88,»
4st.bank.ag"-" 83.» 83.»Astork-vmf"-" 93,» 93»
9vsbgroep~" 10240 102408!_vsb groep"-" 99,» 99,50

gezondheidszorg
83! st.st.ant. 9220 93.»9diac.mepp. 94.» 93,05
83!diacmepp. 93,10 9210
10.st.|ans 1»,» 101,007!_ losser h. 91,50 89,»
A luc-a'd. 94,» 94,»
9openank 94,» 91»92, velsen 96,» 96,30
83! velsen 92» 93,00!

83. westfr.g."" 94,00 94,»
83; westfr.g." 9200 93,»
Bzheerenv.'2 90,» 88,5591, zks kerm" 96.» 96,3083! zks kerm" 92» 93,00 e
premie-obligaties
2. alkm."-" 83,» 82.»
2J.amst.kl".1" 72» 71,00■& amst"-"-' 82» 82552.amst"-"-2 98.05 98,»
2J_amst"-"-3 98,10 98.»2/.amst"-" 76,15 76,15
2J.Breda"- 03 71,50 71,10
2J. dordt"-" 83,» 85,»
2? s-gravh."-"2 119,10 119,1021. 's-grav.h.'2-" 118.» 118,»
ned.kanker inst"-" 87,» 87»
2. r'dam"-"-' 120,20 120,20
2fc r'dam"-" 96,» »,002J.utr.kl"." 101,» 101,60
2j.z.-hol."-" 97,» 97,»22.z-hol"-" 93,» 93,00
beleggings-
instellingen
abn amro aandel.f. 78.» 77,»
abn amro americaf 72» 70,70
abn amro europe fund 72» 73,»
abn amro far cast f. 59,20 59.»
abn amro lig.gr.f. 159,10 159.10
abnamro neth. fund 78,» 78,10
abn amro obl.gr f 169,70 169,70
aegon aand.f. 33,40 33,40
aegonaandf sp. 5,10 5,10
abnbelegt ned »,» 59,»
albefo 51,90 51,70 'aldollar bond f $ 25» 25.70alg fond.b. 228,» 228,»
alliance fund 10,» 10.»
amba 47,10 47,10
amro northam.f. 68,» 68.»
amvabel 77,» 77,10
asia pac.gr.fund S 29,» 29.»
asian sel fund 51,50 51,50
asian tigersfd 57,» 58,20
austro hung. f. S 4,50 a —bemco rentselect 54.» —bever belegg. S 3,20 3,20
can. mv. fd. 7,» —

cap. int fd S 90,»
cln obl.div. f. 107,» 107,»
cln obl.waardef. 109,» 109.»colonial gr. sh. 23,40 23,40delta lloyd invest 41,20 41,20
dpam.gr. fd S 33.70 33,20
dpenerg.res gr.fS 44,10 —emf rentefonds 64.» 64,»
ems. growth fund 102» 102»
ems income fund 103,10 103,10
ems offshore f. 100,70 100,70
eng.hol.bel. tri 10,» 10.»
eng.hol bel.t2 10.» 10.»
eng.holl.bel tr. 186,50 186,»
envir.growth fund 5220 52.20esmeralda part. 36.» 36,»
egf investments 1»,» 151,00
coc dutch st md 293,» 292»
eur. ass. tr. 6,80 6.»europe growth fund 56,» »,»
eurospain fund 7,00 —far cast sel fund 58,20 58,20
fidelity tr f. 60,»
fondak DM 60,» —fondis DM 6200 a —fondra DM 94,00 a —gim global convf 5240 5220
goya fund 45.» 44,70
groeigarant 1,55 1,56
holl. fund 70,» 70.»
holleur.fund 48,20 48,»
holl.oblig.fonds 126,70 126,»
holl.pac.fund 112» 111,70
ids mutual 18,»
innovest 81,70 81,70
interbonds 5»,» 5»,»
intereffekt 5» 35,10 34.»
'intereffekt wts. 168,70 164,»
investa part. 73,» 7240is himalaya f.S 7,40 —jade fonds 155.70 156,10
japanfund 19,70 19,70
jap. md. alphafd 82»,» —jap.sect.rot.fund yen 70»,» —korea pac. trust S 9,00 —lev. cap. hold $ 433.» 433,»
mal.cap.f. S 5,» —mees obl.div.f. 113,70 113,70
mexico mc fund 21,50 ' —mk int vent 7,» B,Mb
mond'J»! 75,» 75,»

1
nat. res fund 1/5 265,» 265,»
nat. res. fund 1 1325.» 1325,»
nedufoa 116,» 116,»
nedufob 109.» 109,»
nmbdutch fund 42» 42»nmbgeldmarkt fonds 53,33 53,35
nmb global fund 47,» 47 40
nmboblig.f. 34.» 34]»
nmbrentegr.f. 114.» 114»
nmb vast goedf 37,90 37,»
nw asia fund S 6,» —oamf rentefonds 1295 1295
obam bel. 241,40 241,»
pacific dimensions 83,» 83»
pacific prop.sec.f. 33,40 33] 10
pierson rente gr.f. 110,20 11040postb.belegg.f 5560 55]»
postb.vermogensgr 52,70 52»
prosp.in.h.inc 3,90 —rentalent, bel.mij. 143,» 143,»
rentotaal nv 34,50 34,50
rg america 102» 102»rgdivirent 51,30 51,30
rg europe 97,90 97,90
rgflorente 111,40 111,40
rg pacific 101,» 101.00
rgsp groen 53,» 53.»
rg sp blauw »,» »,»
rgsp geel 48,20 48,10
rodin prop.- share S »,» »,»
rolinco pr. 72,00 —schrod.int.prop.f. 29,»
scitech sa. S 14,» 14,»
tech fund 19,20 19,20
tokyo p.h.(seabd)S 168.» 168.»
tokyo p. h. S 235,» 235,»
trans europe fund 79,» 79.»
transpac fund yen 370.» 366,»
uni invest. 22» 22»
unico 8210 8220
unifondsDM 31,» »,»
univ.fund kl.Zwfr 110,»
universalfund Zwfr 106,»
vance s. c.st.f. 1270 1270
vastewaarden ned. 65.» 64.»
vast ned 114.» 114.»
venturef ned. 10,» 10.»
vib nv 62» 63,»
vsb mix fund 51,40 51,»
vsb rentefonds 106,» 1»,»
wbo int. Nv "" 70,» 69.»

bel.sp d.kl 445,00 a —.
berl.k.u.l. 113,00
brakke gr. expl. 190,00 —
b.p.e. 330.00
comm.bk 250,00 249.00
deutsche b 650,00 649,00
dresdner bank 350,00 347,00
gen.bank cert.bfr 5560,00 5560.00
gen.b.afvl bfr. 5580,00 5580,00
gen.b.afv2bfr. 5550,00 5550,00
gevaert 6000,00 —
gkn 340,00 —grand metr. 670,00 —
gr.un.st 700,00 —
gr.br.lambert 3400,00 —id. nwafvl 3750,00 —id. nwafv2 3750,00 —
id. nwafv3divB4 3750,00 —hoechst 230,00 —ici 1150,00 —
ifi 13899,00 —kredietbank 4100,00 —
kredietbank (2) 3500,00 a —
marks&sp. 244,00 —montedison 1500,00 —nestlé 8400,00 8400,00
petrol 11400.00 —
pirelli 1795,00 1800,00
rhein wstf e 393,00 a —rio tinto 590,00 —
rothm i 600,00 —sears 84,00 —siemens 615,00 603,00
solvay 10000,00 —thorn elee i 715,00 —

veba 347,00 Jlvolkswagen 340,00 "
volkswagen cum pr 300,00 ii
wag.litscl. 8700,00 8»
wag.lits 8700,00 6W
overige aandelen L
buitenland
asahi 300,00 I
asah.opt.(l"". 500,00 ]
casio 820,00 I
casioc(l°°°) 800
dai'ei mc 1200,00
dai'ei (I°°°) 1200,00 .dai nipp printing 1500,00 v
d.-nipp.pr. (O 1300.00
gold f.piop.kl 290
gold fields prop. 250 e ]
hitachi 850,00 .
hitachi (I"°) 900,00 j
kanegafuchi 560,00
kaneg.f. (I°°°) 550,00 M
matsushita 130 C
matsush (I°°°) 1250C-
mitsui 765,00 1
mitsui (1"°°) 300,00
nomura sec 1700,00 f
nom. sec. (I°°°) 1710,00 i
pion 5 3650,00 _\
pion 10 3650,00 3§
pion 100 3650,00 3»
sanyo2o 560,00 _
sanyo 100 560,00 3
surin. br. 6200 1
yokogawa el.corp 1100,00 1

Verklaring der tekens: v.k.: slotkoers vorige dag; 0.k.: openinïkoers; 1.k.: laagste koers; h.k.: hoogste koers; s.k.: slotkoers;\laten; b: bieden; c: ex-claim; d: ex-dividend; e: gedaan en bieden;1
gedaan en laten; g: bieden en ex-dividend; h: laten en ex-dividenjk: gedaan en laten ex-dividend; I: gedaan en bieden ex-dividend;^
stockdividend; s: dividend gedeeltelijk in aandelen.
In deze koerslijst zijn opgenomen de noteringen aan de^msterdWse effectenbeurs van alle aandelen en van de obligaties wa*!
handel tot stand is gekomen.

wereldhave nv. 137,20 137,»
yen valuefund 88,10 87^»zom florida fundS 4ö!» 4ft»
aiw-fondsen
83.En.8h.Ned.91 99,95 »,95
grontmij(spl.l:4) 52» 52»
83. Nob 91 pO6 99.85 99,90

buitenlandse
obligaties
9commw. austr »,» 99,»
8!. cw.austr"-" 96,» 96,50
6). cw.austr"-" 92» 92»
I% bk.fr.de. " 95,70 95,70
75. c.n.t" 97.» 97,70
9!. denem" 100,35 100,35
6'.denem"-" 91,40 91,20
10!.e.e.g" 10225 1022583. e.e.g!*4 99,» »,20
73. e.g.k.s" 95,70 95,40
8 elec.de fr"-" 98,10 98.»10% e.i.b" 101,80b 101,90
9X e.i.b." 99.» 99,70
6!. e.i.b."-" 9270 9270
5. e.i.b"-" 95,75 95,75
9% fin!"-92 1»,» 1»,»
_iint.b.r.&d"5 98,» 98,»
6. int.br &d"-'3 97,45 97,45
6!.int.b.r.&d."-" 91,20 91,40
43. Knp inters"-" »,70 »,»
6J_ norsk hydro" -" 93,» 93,10
6!. norsk hydro"-" 86,» 86,»Bspanje"> 97,» 97.»9Zweden"-" 100,10 100.108!_ zweden" 98,» 98,»

niet officieel
genoteerd
air holland 0.» 0,45
infotheek 0.» 0,»
management share 2,10 2»
tilb.hyp.vrd.b.a 3,10 3,10
warrants, e.d.
int.ned.gr. 1,31 1,32
kim 85-92 3,70 3,»
kon. ned papier 5,10 5.»
staal bankiers b 0,10 0,10
stad r'dam 4,» 3,»
stork nv 342» 3»,»
vnu 1210 12»
nkf hold falcons 97,00 90.»
claims, stockdiv.
ahold stock 0,82 0,82
rodamco2st. 1,15 1,15

parallelmarkt
niet officieel
opgenomen fondsen
artu biol 1.40 1,»
coorendijck 10,» 9.»
hexalon 28,40 28,40
hero de groot 69,» 69.»
imeko holding 210 1,95
luxemb estate 8,70 8,70
maastr.zinkw. 5»,» 5»,»
mogen eert. 6,10 6,»
multi bintang 10,» 10.»
naamplaat de 3»,» 3»,»
noord-ned.drukk. 28,20 29,»
orthocenter 7.» 7.»
teso 475» 475,»

toonder studio 20.»
vezenocert. 516,» 5"
euro-obligaties
12Xabnamro"-"A$ 104,25 10|
9'/,abn amro" 10210 r_\
9!. Abn amro" -II 10210 I<|
3!_ abn amro"z.w S 83 » jS
1/2aegon"-" 86 20 ft6akzo -" 90,20 912!. Abn aus"-" 104,» I<Jabn warrant 23,70 99bmh"-"ecu 99,» _\

7% bmh"-"ec- 99,00 4
9!.iadb"-"" 103,10 ifla_iadb"-M 101,40 1(8
9'/, ibr&d"-" 103,40 1_
8X ibr&d"-" 1»» If
6V, ibr&d"1-" 87,» _\
7. kb fin"-" 95,25 j|
mitsubpetr.warr. 110,» 111
news cayman mv. 885.» 91|
9n.i.b."-" 102» I<3
73.n.i.b."A$ 101,» m
6 n.i.b."-" 94,40 jf
2J. nmbpb"DM 88,10 _\
9!.okobank"-" 1»,» 10JBJ_philips"s 10270 1(8
6phil.ps"-" 94,» g
6!s rabo"-" 91,00 f|
5!. unil."." 91,40 _\
9 unil"- 00 102» 1.113wuh"AS 103.» 1(8
7aegon cnv ag"s 103,» _
6icnpharm"'ag 85,» _\6!_wort.kluw"-*ag 107,70 if

binnenlandse
converteerbare
obligaties
6J.acf hold"-" 1»» #j
B!ja.i.r."-°" 104.» I<*
6. buhrm.t' 1-" 185.00 e ■_%
senr-non"-°' 79,»
4? fokker"-"/" 78.»
6!_fransmaas"-"V 1»» fji
s!.grolsch"-"/°' 106,70 10'J6!J hagem"-"a. 114,» HJ4?.hagem"-" 114,70 11*.
7 hestechn"-" 18,» '8'
8 holl.sea.search" 97,» j

6 hoogov."-" 97,» M
shoopeffbk"-" 84» (W
5% indus.mij"-" 73,» tb
b% md.mij"-"u — .'■]7knp"-* 3»,» 36flj
S.kon.sphinx"-" 107,» lOjj
6medicoph"-"a. 70,» *S6'/, nkf hold"-" 128.» 1Hfl43. nut.i."-" 157.» W
6J. nijv"-00 140.» 1*
6_ovd.gr"-" 121,50 HS
6. o.v.d.gr"-"u 120,» lUj
6. rolincokl." 81.»
5. samas"-"a. 94,» 9JH14shv"-"ag. 107,» IÖ7
7. tip fin"-* 78.»
6un.dutchgr"-" 65,20 5j
6!. ve.to"-*a 85,» _9
6% verto"-"u 98.» _U81. volk.st"-" 97,00
8X volk.st "-"a 98,a;
4!.vrg"-" 110.» I_l7!_ west mv. f"-" 78.»
2.w.k."-"a 1»,» I#l
I j'

■ GELDMARKTTARIEVEN
Daggeld 9,125-9,25 " = nominaal
Kasgeld Overheid Overigen

1 maands 9,17-9,24 9,24-9,31
2 maands 9,22-9,29 9,29-9,26
3 maands 9,31-9,38 9,38-9,45
6 maands 9,36-9,43* 9,43-9.»'- 12 maands 9,37-9,44 * 9,44-9,51"

31/10 (Bron: Wallich en Matthès) 'Particulieren kunnen bovenstaande tarie-
ven niet gebruiken als richtsnoer voor de
deposito's.

■TËUROBONDS
Midden-Rende-

-01.11 91 koers ment
US. dollars
GËCC 8% 1999 104,25 (Ï3Ï
ABNexwarr. 3% 1996 84,20 7,77
General El. 9% 1993 105,25 6,17
Amroexwarr. 314 1996 83.» 7,7 C
IBM 8% 1992 10262 5,81
IMI Bank 8% 1994 104,40 6.82
Canadese dollars
Toronto D.B 11% 1991 1»,25 6,49
Ouebec 1014 1998 105,» 9,39
Duitse marken
Eurofima 6% 1995 95,25 7ÜÖ
EIB 7!4 1999 96,25 8,15
EIB 5% 1993 95,65 8.24
ECU's (Eurodaalders)
Unilever 8% 1992 98.88 10,12
EIB 9% 1999 10219 8,85'
EIB 3% 1995 101,40 9,22
Yen
EIB 6% 1996 101,10 5,»
Canada 5% 1993 99,61 5,85
Pond Sterling
Amro 12% 1992 101,06 10,39
EIB 10% 1999 10206 10,08
Australische dollars
CBA 13% 1999 117,12 1044
Wereldbank 1414 1994 11225 9,03
Amro 14% 1995 112» 10,15
Bron: ABN/AMRO

■ AMSTERDAMSE WISSELMARKT
DATUM:OI nov Bron: GWK/CDK-Bank

31/10 01/11 '

amerik.dollar 1,88696-1,88945 1,87845-1,88095
antill.gulden 1.0400-1,0700 1,03»-1,05»
austr.dollar 1,4659.1,4759 1,4630-1,47»
belg.frank (1») 5,46»-5,4740 5,46»-5,47»
canad.dollar 1,68025-1,68275 1,67475-1,67725
deensekroon (1») 29,010-29,0» 29,035-29,085
duitse mark (1») 11263»11268» 1126350-1126850
engelse pond 3,2800-3,28» 3,2710-327» 1
franse frank (1») 329»-33,0» 32940-329» i
grieksedr. (1») 0,9570-1,0570 0,95»-1,06» "hongk.dollar (100) 24,17»-24,42» 23,97»-24,22» :
iersepond 3.»70-3,0170 3,0065-3,0165
haLlire (10.000) 15,020-15,070 15.015-15,065
jap.yen (10.0») 143,815-143,915 144,155-144,255
nwzeel.dollar 1,0448-1,0548 1,0468-1,0658
noorsekroon (1») 28,725-28,775 28725-28,775
oostenr.sch. (1») 16,0060-16,0160 16,00»-16,01»
saudiar.ryal(l») ».22»-»,47» 49,97»-»22»
spaanse pes. (100) 1,7845-1,7945 1,7850-1,7950
surin.gulden 1,0375-1,0775 1,0330-1,07»
zweedse kr. (100) »,8»-»,940 »,880-»,9»
zwits.frank (1») 128,295-128,345 128,280-1283»
ecu. 23040-230» 2»35-23085
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FOKKER LAGER NA UITSTEL EMISSIE

HunterDouglas veert op
; AMSTERDAM, zaterdag

9e,Amsterdamse effectenbeurs beleefde gisteren weer een
geinig enerverende dag. De meeste aandacht ging uit naar
°kker en Hunter Douglas. Tegen het slot werd de stemming

en'gszins gedrukt door de flauwe stemming op Wall Street,
*aar negatief werd gereageerd op de bekendmaking van de

' erkloosheidscijfers over de maand oktober.
Oe omzetten op het Dam-

3?* bleven over het algemeen
Werkt. Dit was mede te dan-
*en aan de viering van de
Katholieke feestdag Allerhei-
'gen waardoor de beurzen in'rankrijk, België en de helftyan de Duitse beurs 'platlag',

kwam dat de overigeeuropese markten ook geen

' u°nssant beeld lieten zien.
j, Pc Amerikaanse effecten-

-4 De^rs stond bij de opening
i licht in de plus, maar
jl2a«te later snel terug. Dit ter-
i de werkloosheid met een
|If plJging van 0,1% tot 6,8% con-
ni ,°rni de verwachting was. De

°üar zakte hierop even on-
/ de ’ 1,87 maar daarnatradKeer een hcht herstel op.

' **andelaren verwachten date het stelselvan Ameri-
r> *aanse centrale banken, bin-
% fi^n^01^ over zal gaan tot een
3 «iscontoverlaging.
\ Hunter Douglas vormde
\ tn

n Positieve uitschieter,
ï "laar handelaren hadden daar

geen echte verkla-
\\W_% voor. Gisteren maakte

Bt bedrijf bekend dat dit jaar
n aanzienlijk lagere winst

*ordt verwacht. Voor 1992. rdt weer op een herstelI gekend, ervan uitgaand dat
~5 v°or Hunter belangrijke
economieën in Austrahë en

0 root-Brittannië aantrekken.\ **et fonds bereikte een hoog-
jj^puntvan ’73. Er werd ge-

sloten met een winst van
’l,BO op ’71,80. Sommige
handelaren schreven de
koersstijging ook toe aan het
indekken van eerder opge-
bouwde shortposities.

Vliegtuigbouwer Fokker
reageerde aanvankelijk posi-
tief op het bericht dat de
mammoet-emissie van ’ 500
miljoen volgend jaar zal
plaatsvinden. Op de beurs
had men erop gerekend dat de
kapitaalsuitbreiding al deze
maand zou worden uitge-
voerd. Sommige handelaren
zagen het uitstel als een gun-
stig teken, maar anderen von-
den het bepaald geen positie-
ve ontwikkeling.

„Volgens mij heeft Fokker
de zaak verkeerd ingeschat.
Zekondigden eerst een claim-
emissie aan en vervolgens
trekken ze die binnen twee
weken weer in. Ik denk dat de
lancering van de nieuwe Fok-
ker 70 vertraging heeft opge-
lopen," aldus een handelaar.
VolgensFokker zijn deonder-
handelingen over de eerste
opdrachten voor de F 70 in
een vergevorderd stadium en
worden binnen „enkele
maanden" definitieve beslis-
singenverwacht.

Een belangrijk aspect zal
verder zijn of er een onder-
handse plaatsing dan wel een
claimemissie komt. Op de
beurs hoopt met op een on-
derhandseplaatsing omdat dit
een minder koersdrukkend
effect zal hebben. Fokker
sloot gisteren 40 cent lager op
’2B.

Heineken lag goed in de
markt met een koersstijging
van 60 cent op ’ 155,20. Mor-
gan Stanley zou een koopad-
vies hebben gegeven voor de
bierbrouwer waarop wat in-
stitutionele vraag loskwam.
Ook DAF deed het goed door
vraag vanuit Groot-Brittan-
nië. De vrachtwagenfabrikant
won 80 cent op’ 21,60.

Voor derest bleven de ver-
schuivingen beperkt. De
CBS-stemmingsindex zakte
een halve punt tot 195. Akzo
noteerde ex-dividend (’1,50)

■ CBS-KOERSINDICES
Hoger 61 = 23%
Gelijk 123 = 46%
Lager 83 = 31%

ultimo'9o 31/10 01/11
algemeen 168,» 195,» 195,»
excl.kon.olie 156.» 18210 181,80
internationals 172» 204,» 204.»
lokale ondernem. 165,» 186,» 186,70
id financieel 114,» 1»,» 1».»
id niet-financ. 251,» 241,» 241,20

Obligatie- indices en -rendementen
»/10 31/10 01/11

rend. staatsl. 8,87 888 8,87
waarv. 3-5 jr 8,99 9,» 9.»
waarv. 5-8 jr 8,81 882 8,81
5 langstlopende 8,75 876 876
bankleningen 8,94 8,96 8,95
supranationaal 8,» 8.» 8,89
Omzetten inmiljoenen guldens

»/10 31/10 01/11
Aandelen 527,7 429,9 407,1
Obligaties. 579,6 707,7 575,6

■ OMZET TOP-20
In de volgende aandelenfondsen werden de
hoogste bedragen omgezet:

Eff. x/ 1000 Aant. stuks
1 Rodamco 47.112 804.172
2 Kon. Olie 39.359 258570
3 Unilever e 28.928 175211
4 Philips 26.137 778316
5 Akzo 22.715 186518
6 Aegon 18.509 168685
7 DSM 15.438 155.938
8 Hunter-D 14.545 202376
9 Wofters Kle 12354 207.470

10 KLM 8.976 238314
11 Heineken 8.-599 55.485
12 Hoogovens 7.983 174.18913 Int.Ned.Gr. 7.457 156388
14 Ahold 6 899 83 505
15 ABN Amro H. 6.105 35973
16 Elsevierc. 5.556 ».732
17 Robeco 5512 55.015
18 Alrenta 5 4» 28 482
19 NMBGeldm.F. 4.617 86 544
20 ABN Amro 4.602 28.924

»/10 31/10 ÖÏ7ÏT
Parallelmarktindex 188,4 187,9 187,6

en liep daarvan 60 cent in op
’121,90. Donderdag zat het
chemiefonds ook al in de lift,
nadat winst over het derde
kwartaal slechts een fractie
bleek te zijn gedaald. Dit viel
mee na het 38% lagere resul-
taat dat branchegenoot DSM
eerder deze week aankondig-
de.
KLM daarentegen was

flauw gestemd meteen koers-
daling van 80 cent tot ’ 37,50.
Philips sloot onveranderd op
’33,50, terwijl Kon. Olie,
waarvan volgende week de
derdekwartaalcijfers bekend
worden gemaakt, 80 cent lager
noteerdeop ’ 152,10. Unilever
moest 60 cent inleveren op
’165,10. Hoogovens trok, na
de forse aderlating van eerder
deze week, gisteren weer 20
cent aan tot ’ 46,30.

Infotheek bleek gisteren
voor wat betreft de Neder-
landse activiteiten 'gered' te
zijn door Install Data Groep,
een bedrijf waarin J.J. Kuij-
ten via VentureFonds Neder-
land (VFN) aan de touwtjes

trekt. Voor de aandeelhou-
ders blijft er echter niets
over. Zelfs de concurrente
crediteuren komen volgens
de curator niet aan hun trek-
ken. Desondanks steeg de
koers met 20 cent tot 80 cent.
VRG, die eerder in de markt
wasvoor Infotheek maar daar
latertoch weinig brood in zag,
bereikte overigens gisteren
een nieuw dieptepunt op
’42,80.

De koers van Management
Share, waar crisismanager
Leeman gisteren de pers pro-
beerde te overtuigen dat er
zeker toekomst is voor het in
problemen geraakte software-
huis, veerde 40 cent op tot

’2,50. Het Bossche computer-
bedrijf Tulip reageerde aan-
vankelijk positief op de ver-
wachtingen dat in het tweede
halfjaar meer verdiend zou
gaan worden. Tegen het slot
was de koers echter wegge-
zakt tot ’ 20,30, een halve gul-
den onder het slot van de
voorgaande dag.

In NKF kwam na verschil-
lende laatkoersen eerder deze
week een prijs tot stand van
’212. Dit was ’ 9,50 onder de
laatstenotering.

Volgens handelaren werd
in het snoepfonds Van Melle
weer flink gehandeld. Er
werd gesproken over een reë-
le omzet van 15 a 16.000 stuks
bij een onveranderde koers
van ’ 525.

Petra van denBrink

...

Financial Times SE 100 ultimo'90 2.143,50
31/10 2.566,00 01/112.549.50
allied lyons 598.» 595.»
barclaysbank 428.» 417.»
beecham smithkl 793.» 795»
bass 979.» 975.»
bat industries 633» 634.»
blue circle 240.» 239.»
boots 431.» 426.»
brit.aerospace 359.» 357.»
baa 443» 438»
brit.airways 202» 202»
brit.gas 261.» 261.»
brit.petrol 327.00 328»
british steel 120.00 117.»
brit.telecom 383.00 365»
cadbury schwep 407» 408.»
coats viyella 193.» 192»
courtaulds 477.» 469»
gen.electrk. 188.» 187.»
grand metrop 856.» 8».»
guest keen n 329» 332»
imp.chem.ind 1268.» 1257.»
kingfisher 56500 566»
lloyds bank 397 00 387.»
lucasind 136.00 135.»
marks&spencer 29100 287 86
p&o navig 505.» 5».»
reuters 965.00 970.»
rio tintozinc 553» 5».»
rolls royce 139.00 136.43
shell transport 508» 507.00
ti group 618.» 618»
unilever ltd 8».00 795.»
vickers 157.» 149.»

■ BELEGGINGSFONDSEN

ul ~'"*"abc(theodgiliss) 52,41 5296
abn amro obl.fonds 168,95 168,95
abnbel.pool 18668 18614
abnobl.fonds 56,26 56,23
aepex bel. fonds 17,97 17,93
amev aandelenfonds 20,38 20,25
amev vastgoedfonds 20,15 20,16
amev rentefonds 20,84 20,81
amev depositofonds 20,77 20,78
amev mixfonds 20,52 20,44
amroaand.f. 548,29 548,82
amroaandcomb 276,89 275,91
amroobl.comb. 177,13 177,81
athena ltd S 9,77 9,77
atlant fd(thgil) 76.25 76,25
belegg.f. vd7 21,43 21,36
bemcoaus.wa. 104,» 104,»
bemcodyn.beh. 68,40 68,40
bemcojap.wa 66,» 66.»
bemcorendem. 109,» 109,»
cantrade top 20f 132,31 13245
cantrade rend.f. 104,23 104,23
eagle green st 1,245 1,245
eagle blue star 1,083 1,083
eagle purple st 1,349 1,349
eagle orange st 0,881 0,881
eagle red star 1,209 ' 1,209
eagle star dep 1,285 1,285
eagle ned obl 1,136 1,136
eagle Japan obl 0,988 0,988
eagle europ.obl 1,114 1,114
eagle usa obl 1,138 1,138
eagleu.k. obl 1,113 1,113
eagle nederland 1,512 1,512
eagle Japan 0,773 0,773
eagle europa 1,005 1,005
eagle n.amerika 0,962 0,962
eagle engeland 1,139 1,139
eagle verreoos 0,883 0,883
eagle milieu 1,237 1,237
ecufund a 55245 55276
ecufund b 7»,20 7»,65
equiflexeur. 10,49 10,49
equiflexusa 11.28 11,28
e&lvgfvastr. 29,11 29,09
e& I vgf depos. 2204 2204
e&lvgf akt.b. 41,48 41,39
e&lvr.valuta 20,34 20,33
e&lvgf aand. 17,99 18,»
e&lvgf oblig. 17,16 17,14
e&lvgf komb. 1802 17,99
e&lvgf vastg. 14.» 14,»
e&lvgf aandll 13,» 13,40
e&lvgf uiterb 1259 1256
e&l vgf af bz 1203 11,97
e&l/ vastr. 14,36 14,31
e&lvgfalbefo 13,» 13,57
e&lvgffn.sct 14,46 14,35
e&lvgf cll.bh 13,16 13,14
e&lvgf mixf. 1273 1270
facet-beheer 11,33 11,33
facet-vastgoed 8,38 839
facet-obligatie 12,28 1228
facet-aandeel + 10,85 10,»
facet-protect 11,24 11,24
fidelity americaS 1,318 1,316
fidelity europe DM 2595 2617
fidelity japan Yen 169,3 170,6
fidelity se asiaS 1,091 1,094
fidelity asean S 7,628 7,633
fidelity france FF 58,19 58,11

fidelity germany DM 14,02 1404
fidelity hongkongS 14,14 14,17
fidelity iberia Pts 1,146 1,141
fidelity italy Lir 9,»7 9,598
fidelity malaysiaS 9,» 9,84
fidelity nordieSkr 53,91 54,13
fidelity singaporS 11,56 11,52
fidelity thailandS 9,47 9,»
fidelity uk Stg 0 516 0,520
hd.europebond ECU 10,508 10,566
fid.int'l bond S 1.019 1,021
fid.yen bond Yen 1,629 1,628
fid.usdollarbondS 5,491 5,505
fid.sterlbond Stg 0,255 0,255
gim cgf (usdir) 1748.07 1748,07
gimwbobb. 3969,83 3969,83
gvbsel.fonds 104,74 104,12
holl.dlr.f. »,» »,45
holl.groen rente 54,05 54,05
holl. sel.f. 84,45 84,»
holl.int.rente 58.» 57,»
holl.stall.rek 109.18 109,20
hooge huys aand 9,67 9,67
hooge huys oblig 10,20 10,20
hooge huys vastg 10,46 10,46
hooge huys totaal 10,11 10,11
hooge huys optim 10,16 10,16
hooge huys vastr 10,38 10,38
hooge huys deposi 10,45 10,45
immocorp.(dm) »,»
intereff-futures 45,54 46,54

kbluxfund'a' 489,85
kbluxfund'b' 555,97
Idc-fund (abn)s 131232 131232
limakoS pool 51,01 51,01
limako f&f pool 45,» 45,»
mediterr.f.ecu 11,05 11,05
mees Japan fonds 76,12 75,87
mees obl.rentef 106,35 106,36
mees uiterboei 86,65 86,37
mint guar.ned. 19,55 19,55
mint ltd(us dir) 4257 4257
nmbeuromgr-.fr 2378,» 2378,»
nmbeurom.div.l_fr 2186,» 2186,»
nn rente fonds 11,08 11,09
nn intrente fds 11,79 11,76
nn aand. fonds 11,87 11,81
nn ver.oost.fds 11,44 11,41
nn vastg.fonds 8,35 837
obliflexmul 1238 1238
optimix 319,59 319,63
pierspectief 68,45 6845profirent obl.f. 1164,» 1164,»
rabooblig.f. 47,59 47,53
royal obligatie 10,71 10,71
royal aandelen 1285 1285
royal combinatie 11,58 11,58
royal europees 1231 1231
royal intern. 8,87 887
royal deposito 11,20 11,20
royal garantie 10,78 10,78
royal austr.dlr. 1253 1253
royal amer. dir. 11,04 11,04
royal brits pond 11,32 11,32
spaarb obl.fonds 53,96 53,96
sun alliance depos 10253 10270sun alliance oblig 150,72 151,19
sun alliance vastg 84,21 83,87
sun alliance aand 9249 9202sun allianceparas 106,69 106,63
unifonds 33,45 33,»
van eek int'l mv 13,04 1292van eek world mc 10,66 10,57
webefo 142» 142»

▼ TOMP -MWl\
Nikkei Dow Jones ultimo '90 23.848,71
31/10 25.222,28 01/11 25.044,24
canon 1440.» 1470.00
dainippon 1570.» 15»»
fujibank 27».» 28»»
fujifilm 3120.» 3120.»
fujitsu 938.» 942»
hitachi 1»0.» 1010»
honda 14».» 15»»
japanairl 11».» 11».»
kajima 15».» 15».»
kirinbrew 14».» 14».»
komatsu 848.» 844.»
kubota 720.» 723»
matsushita 1520.» 15»»
mitsui bank 20».» 2040.»
mitsui fud co 1520.» 15»»
nippon steel 408.» 405.»
nissan motor 698» 698.»
nomura 17».» 17»»
pioneer 3670» 37»»
ricoh 665.» 661.»
sanyoelec 568.» 572»
sekisui prefab 14».» 14»»
sharp 1410.» 14»»
shiseido 1820.» 1810»
sony 51».» 5210»
taisei corp 938.» 938.»
takeda 1510» 1520»
tdk elee 5170.» 52»»
tokio marine 1340.» 1340.»
tokyo el.pow. 36».» 36».»
toshiba elee 672» 673»
toyota motor 16».» 15»»...

Deutsche Aktien indeX ultimo'90 1.398,23
mti.6MMbil\U.Smi.„
aeg 196» 195»
basf ag 235» 235»
bayer ag 2».» 2»»
bmw 462» 459.»
commerzbk 2».» 247.»
cont gummi 214.» 215»
daimler 68610 6»»
dt bank 6»» 648»
dresdner bk 348» 347.»
fokker 25.10 25.10
hoechst ag 22940 228.»
hoesch ag 2»» 258.»
horten ag 188.» 189.»
kali und salz 161» 159.»
karstadt 615» 613.»
kaufhof- 520.» 516»
lufthansa 147.» 146.»
mannesmann 258.» 257.»
mercedes 539» 535.»
nixdorf 221.10 221»
Philips 29.» 29.70
royal dutch 135» 135.»
rwe 386.80 386»
siemens 615.70 608.»
thyssenag 211» 209.»
veba ag 347.» 345.»
vw 334.50 326»

_Si_PQH ■ j -1,06% U
Credit Suisse index alg. ultimo '90 464,10
31/10 491,00 01/11 485,80
brown boveri 40»» 39».»
ciba-geigy 3240.» 32».»
es holding 1915» 1920»
forbo 21».» 2110»
landis&gyr 10».» 10».»
nestle 84».» 84»»
sandozbasel 2420.» 24».»
union bank 32».» 32».»

;|S|i|iiil|;lll:J + 0.07%l:;i:;:
-mi lu-urinimiiiiinii i-WHtta, i r 111111

All Ordinaries ultimo'9o 1.279,80
31/10 1.682,90 01/11 1.684,10
hoog laag (Aust. S)

1.81 1.00 Ashton 1.36
6.36 3.07 ANZBank 4.23
210 1.04 Aust. Foundation 206"

14.35 816 BrokenH.P. 15.22
3.06 0.65 Bougainville 0.72
1.20 0.» Bridge Oil 0.58

14.55 7.70 CRA 13.56
5.64 4.10 CSR 5.14
0.85 0.19 Central Norseman 0.33
2» 1.43 MIM Holdings 2»
1.24 0.76 Newcrest M. 0.92

17.70 3.19 News Corp. 14.74
3.40 1» Northß.H. 259
1.65 1.01 QCT 1.15
0.62 0.25 Sthn Pac Petr 053
3.67 0.70 Petersvilte Sleigh —5.18 3.10 Santos 3.33
6.» 3.74 Western Mining 4.71
4.08 1.84 Woodside 4.37

Australian stock exchange indices:
01/11 hoog laag slot
all ordinaries 1786 12416 16841
all industrials 2837 1891.9 26107
all resources 1008 728 9756

■ HERBELEGGINGSINDEX
31/10

algemeen 278,» 277.»
idexcl.kon.olie 244,40 244,tO
internationals 303,» 30210
lokale ondernem 2»,70 290»
idfinancieel 191.» 191,90
id niet-financ. 306,40 306,10

■ STEMMINGSINDEX
31/10 01/11

algemeen 89,40 89,»
internation 83.» 83.70
lokaal »,» 9000
fin.instell 86,20 86,»
niet-financ ».» »,90
industrie 1»» I».K>
transp/opsl 99.70 98.»

■ GELDMARKTTARIEVEN
Daggeld 9,0625 - 9,25 " = nominaal
Kasgeld Overheid Overigen

1 maands 9,17-9,24 9,24-9,31
2 maands 9,28-9.35 9,35-9,42
3 maands 9,32-9,39 9,39-9,46
6 maands 9.37-9,49 " 9,44-9,51*

12maands 9,38-9,48" 9,45-9,52'
01 /11 (Bron: Wallich en Matthès)
Particulieren kunnen bovenstaande tarie-
ven nét gebruiken als richtsnoer voor de
deposito's.

■ VREEMD GELD
(prijs in guldens) Verk Aank...
amerik dollar 1,810 1,930
austr.dollar 1,40 152
belg frank (1») 5,31 5,61
canad.dollar 1,610 1.730
deense kroon (1») 27,55 »,06
duitse mark (1») 110,» 114,00
engelse pond 3,14 3.39
finse mark (1») 44,75 47,26
franse frank (1») 31,35 34,10
griekse dr. (1») 0,88 1,06
ierse pond 285 370
ital.lire (10.0») 13,95 15.66
jap.yen (10.0») 139,» 145,50
joeg dm.t/m 100
noorse kroon (1») 27,25 29,75
oost schill. (100) 15,70 K.20
port escudo (1») 1,21 1,39
spaanse pes (1») 1,69 1.85
turkse pond (1») 0.0325 0,0445
zweedse kr. (1») 29,40 31,90
zwhs.fr (1») 125.25 129.75
(Advieskoersen - Bron: GWK)

■ avondhandËl""""^
AMSTERDAM, zaterdag

In de avondhandel kwa-
men gisteravond de volgende
koersen tot stand (tussen
haakjes de middagslotnote-
ring):

KLM 37,50 (37,50) Kon.Olie
151,20-152,10 (152,10) Philips
33,40e-33,60 (33,50) Unilever
164,30-165,10 (165,10)

Wilhelmina neemt
Oisterwijk over

AMSTERDAM, zaterdag

"ilhelmina, sinds 1906 geno-
j *erd op de incourante markt
j: jan de Amsterdamse effec-
«<J«nbeurs, wil Meubelfabriek
jj lsterwijk overnemen van
jj^oparma (voorheen Fortress)

Jj j."at hebben Wilhelmina en
t gisteren bekendge-
jj^akt.
R Naast de Meubelfabriek wil

[jp'parma ook de restaurants
3 j*Coq dOr en Old Dutch te
jj "otterdam en hotel-restau-

a ant De Swaen te Oisterwijk
.f**l Wilhelmina overdragen.

Claim Belgisch
bedrijf tegen
Volker Stevin

BRUSSEL, zaterdag
Het Antwerpse baggerbe-

drijf Dredging International
heeft bij derechtbank in Ant-
werpen een claim ingediend
tegen Koninklijke Volker
Stevin (KVS). Dredging In-
ternational wil een schade-
vergoeding van 1,2 miljard
Belgische frank (ruim ’66
miljoen).

Dredging International
meent recht te hebbenop een
schadevergoeding, omdat het
niet langer de beschikking
heeft over materiaal van
KVS. Het heeft daardoor een
aantal contracten aan zijn
neus voorbij zien gaan.

ABP zet plannen
metRodamco door

HEERLEN, zaterdag
De hoofddirectie van het

pensioenfonds ABP zal haarplannen om met Rodamco in
het buitenland te gaan sa-
menwerken, voortzetten. Ditondanks wat een woordvoer-
der noemt „verschil van u*.
terpretatie" met de directie
van de onroerend-goedpoot
over het te voeren aankoop-
beleid.

De woordvoerder ontkent;
overigens met klem gerucn-
ten als zou de onroerend-
goeddirectie door de top op
non-actief zijn gesteld.

Jjjjfdag2 november 1991

[_)@ ïïfmmmcsMM 06-350.350.38
TMl©_X_)®__- 50 et. per minuut
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\#EMEMMBI:: VM. POLITIEBUREAU TE HOUTEN"
De inspecteur derDomeinen te Arnhem, Pels Rijcken-
straat 1 (tel. 085-528484) biedt bij openbare inschrijving
op woensdag 27november 1991 om vm. 11.00uur te

zijnen kantore te koop aan:

het vm. politiebureau aan dePrinses Beathxstraat 2A Verkoopvoorwaarden
fe Houten, kavelgrootte ca 3.38 are. me} or7werP-akte 2ijn3 verkrijgbaar bij voor--1 _....., -__._, noemde inspecteur

Bezichtiging uitsluitend op dinsdag 12 november 1991 (00 |< telefonisch) en
tussen W.OOuuren 12.00uuren tussen U.OOuuren tijdens de bezichti-
-16.00uur. ging.

WONEN IN EEN PLAATJE...... METEENZ^SaStSUIMTE !

' Jr ________
\ jtétèsfs^ 9fö I_rtfl!TfTTWÏÏ77___;
i j - H| j *.* * - -^ztm^^Z-'-y■■■'■■■■■■^w^^^^^mmj^mmmm -~ T|Jpft'ai r^im^ÊÊWÊ _______\________m

§ Luxe herenhuizen (type 2 onder
én kap) aan het diamantplein in Hoorn.|^RHWH^^^^^^

2 is gestart! 100% hypotheek is
rente vanaf 8,6% (5 jaarvast) _^^^^mV,a. ’ 326.000,- v.o.n. M^PIJ

m^

F^UÉpn^WKll^M&f^^^^ ÉH.

IMÉBB^^^^^VVilt u meer informatie dan- kunt u kontakt opnemen met: EEN ONTWIKKELING ,____l^.nrliMn ~, . vanruprovast _
hnnTi M?«ei^,J.lei.n,oorden DEVENTER BV ______>J""S^^BKEIs tel. 02290-12613

WC°)[l[_l _J7(ID _ MODELWONING INGERICHTDOOR IMakelaardij Boekweit tel. 02290-44234 FRED DE VRiES TE HOORN.

In opdracht van exclusieve binnenhuisarchitekten,
decorateursen woninginrichters, alsmede uit boedels,

verzamelingen en ander bezit, zullen ten overstaan
van Deurwaarder G. J. v.d. Heide, of J. Kok, een

aanzienlijke partij unieke meubelen, tapijten,
schilderijen, serviezen, etc. worden geveild.

BIJZONDERE VEILING
7,8 en 9 november 1991
Meubelen: servies- en boekenkasten, tafels, zeer

veel stoelen en fauteuils, Eng. bankjes en bankstellen,
rieten meubelen, etc. Merknamen: TAMI, ARTIFORT,

BENZ, BIELEFELD, HÜLSTA, BRADLEY,
GIORGETTI, SAPORITTI, DURESTA, etc.

Serviezen en lampen: vazen, glas en kristal,
plateel en zilver. Merknamen: Marioni, Winico,

Villeroy & Boch, Masson, etc.
Antiek: kasten, Frans eiken tafels, stoelen,

bijzettafels, kommodes en linnenkasten.
Tapijten en stoffen: Oosterse kleden uit Iran, Irak,

India, China, Nepal, etc. in div. afmetingen.
Merknamen: JAB, Eyffinger, Crownson, Desso,

Monkwell, Kravet, Noblis, Designers Guild.
Kijkdagen: 4 tot 9 november 1991,

telkens van 9.30 tot 22.00uur.
Geïllustreerde catalogusverkrijgbaar aan de zaal.

Veiling: 7 en 8 november a.s. om 13.30 en 19.00 uur,
en 9 november a.s. om 10.30 uur.

Adres: loods nummer 4, Van Noort verhuisbedrijf,
Industrieterrein Coenecoop 95, Waddinxveen.

Tel. 01802-3557.. Organisatie: Veilinghuis Jacobus Workshop BV
X^ te Zevenhuizen.

OPROEP
De griffier van het kantonge-
recht te Amersfoort roept
Leslie Paul Record, ge-
boren te Chicago op 5 sep-
tember 1946, zonder beken-
de woon- of verblijfplaats
hier te lande, op om in per-
soon of bij gemachtigde te
verschijnen voor de Kanton-
rechter te Amersfoort op
woensdag 18 decembei
1991 te 14.00 uur op hel
adres Stationsplein 14 t€
Amersfoort, teneinde te
worden gehoord.
Een afschrift van het ver-
zoekschrift kan door Leslk
Paul Record verkreger
worden bij de griffie var
voornoemd kantongerech
gedurende de openingstijder
van de griffie.

...

Alleen iemand als ukrijgt van ons eenhypotheek
die duizenden guldens minderkost

11!
■'#■3:-.*.

Voor het hu.svan uw dromen Annuïteken, Lineair en Aflossingsvnj.
_._____. 1 n . i Afsluitprovisie kennen wij bijvoor-heett u heel watover. Behalve natuur- m, 7 J

i , , , _. wmwm ■ _F__*>__ __l ■_- beeld niet. Dat scheelt u al gauwlijk te hoge woonlasten. Daarom is Tr ifgmJPl HL 6

u _ „ , , , , Bi Hl v, Wk zon f 1.000.-. En het inkomen vanhet een geruststellende gedachte dat I __. |1* !■ .im m_ r- * «■ ÊkP'Pm uw parmer kan soms zelfs geheelu voor de unancienng van uw woning _«. _i M llt WËm
u-a -„ai i UCKAW II meetellen,altijd op OHRA kunt rekenen. Vyl»' :*|

Want met OHRA ben je Ontdek zelfhoe voordelig.
iemand. lemand die kan bogen op een JËLrf W_ m VraaB vandaag nog onze uit-
wèrkelijk betaalbare hypotheek. Met _%Ê_\ _m J llÉÉ__ gebreide, gratis brochure aan over het
voorwaarden die zekerheid bieden. ft M Wk OHRA Spaarhypotheekp'lan of één van
maar ook alle vrijheid. M B onze andere hypotheekplannen. Met

VerdiengeldmethetOHßA f I daa^ Cen formuller Voor een "*Spaarhypotheekplan. M % || blijvende Snelle Hypotheekberekening
Die zekerheid dankt u aan de J Wi'< I U kunt ook een bezoek brengen

l mm.r l i. i I ■_, aan één van de OHRA Winkel-opzet van het OHRA Spaarhypotheek- ■ ■ |
~..,,. __\ H pag. 2 van de Gouden Gids)plan, waarbij de verzekenngspremie M V, , , , K. fl_9 Ü Bellen is natuurlijk nog srn.daalt als de rente sujgt. ,^ b

Zo bent u altijd verzekerd van j|M^ 085 _249 249
stabiele netto-woonlasten. En die zijn
toch al laag, gezien de aantrekkelijke *—-, , ,_, _ _ ■ _Ja, stuurt u mij zo snel mogelijk ■rentetarieven van OHRA. «|j uw brochure Qver h& QHRA

Vergelijkt u ze maar eens met Spaarhypotheekplan. Plus een I
die van de diverse banken. W | aanvraagformulier voor een vrij- |
I — 1 WÊÊW I bllJvende berekening.

Basisrente Bl_______k '"'J3'stuurt u mij(ook) debrochure .
OHRA Gemiddeld bij 5 grote over de andere OHRA Hypo- ■
9,4%* banken 9.8%* theekplannen.

* rente per 15 augustus 1991 Il i, ~,\-.mmm-m-\'il ■ Nil.iT. N1v ■

U spaart belastingvrij. ■ si._at.

U bent ongetwijfeld ookbekend I
met de belastingvoordelen van de
spaarhypotheek. De rente die u betaalt, l^^l P'aatS

is volledig aftrekbaar. 19 * reiei

En u spaart belastingvrij met g li 0150021191
~..,-,.,. I Stuur de_e bon in een envelop zonda ide bijbehorende levensverzekenng. ■ W j postzegel naar OHRA Verzekenn^

WÊ * Antwoordnummer 3344 6800 ZA Arnhem "Geen afsluitprovisie bij OHRA. f| 1 I
Naast lage rentes beschouwt pr H _

OHRA soepele voorwaarden óók 1È /_^^JL.II l_sfr /_\
als vanzelfsprekend. Voor al onze jm K. ["^l^
hypotheekplannen: Spaar, Leven, ü ; Met OHRAben jeiemand.
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Onze relatie, Hoogovens Handel 8.V., onderdeel van Hoogovens Groep, is een goed
renderende onderneming en een belangrijke toeleverancier van stalen halffabrikaten
op de Nederlandse markt.
Wij willen graag in contact komen met kandidaten voor de volgende functies:

I hoofd logistieke zaken m/v I
De functie U onderhandelt met derden over de inkoop
U bent verantwoordelijk voor een efficiënt van het transport dat voor de helft is uit-
opslag- en distributiebeleid van Hoogovens besteed. De functie omvat tevens een aantal
Handel. Opererend vanuit Amsterdam geeft u technische taken.
leiding aan de magazijnen in Amsterdam en U leidt, begeleidt en motiveert ruim 100 mede-
Utrecht, werkers.
Uw taken zijn veelzijdig. U vertaalt het strate-
gische logistieke plan in een operationeel De kandidaat
plan en beheert het daarbij behorende Voor deze boeiende baan zoeken wij een
budget van ruim 20 miljoen gulden. krachtige, volwassen en evenwichtige per-
Het voortdurend zichtbaar houden, coör- soonlijkheid. U beschikt over een onder-
dineren en plannen van alle logistieke activi- nemersmentaliteit en weet ook onder hoge
teiten dient te resulteren in een goed geoliede werkdruk het overzicht te bewaren. U beschikt
organisatie. over een ruime ervaring binnen de logistieke
Bovendien volgt u alle ontwikkelingen op sector, uw opleiding ligt op HBO-niveau, bij
logistiek gebied en implementeert deze in het voorkeur op technisch gebied, en uw leeftijd
logistieke beleid van Hoogovens Handel. ligt tussen de 35 en 45 jaar.

I chef verkoop binnendienst m/v I
De functie Kandidaat
De verkoopgroep profielstaai waar het hier De nieuwe medewerker die ons voor ogen
om gaat, bestaat uit 15 medewerkers verdeeld staat, heeft een opleidingsachtergrond op
over een binnen- en een buitendienst. HEAO-niveau. We zijn ons er echter van
De chef van deze groep heeft de verantwoor- bewust dat een surplus aan ervaring een
delijkheid voor de commerciële resultaten. Het eventueel tekort aan theoretische kennis kan
gaat dus niet alleen om 'geboekte' orders, compenseren. Ervaring in een functie op een
maar ook zaken zoals het marge- en kortin- vergelijkbaar niveau is in ieder geval nood-
genbeleid worden door u bewaakt. zakelijk. Uw leeftijd ligt rond de 35 jaar. U
De coördinatie met de magazijnen is een heeft al bewezen dat u in de praktijk een
wezenlijk bestanddeel van deze functie. goede onderhandelaar bent en dat u sturing
Het voorkomen van leveringsproblemen staat kunt geven aan een team met in hoge mate
uiteraard primair en het verlenen van opti- zelfstandig functionerende mensen,
male service is in deze branche een doorslag- U heeft de durf en de vaardigheden om op
gevende factor voor succes. de beslissende momenten de knopen door te
Als aanspreekpunt voor uw medewerkers hakken en op de juiste ogenblikken compro-
spelen uw activiteiten zich in hoofdzaak af op missen te sluiten. Ervaring in de staalbranche
kantoor. is een pluspunt.

Voor beide functies geldt dat Hoogovens Handel u een goed salaris biedt met prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Reageer snel en schrijf naar Stoevelaar & Partners B.V, Postbus 1146, 3800 BC Amersfoort,
t.a.v. de heer H. Stoevelaar.
Voor informatie kunt u bellen: 033-650328.

Sfoevelaar&Partners
PERSONEEL EN ORGANISATIE

LID OA WS

Onze opdrachtgever ontwerpt, engineert en produceert waterbehandelingsinstalla-
ties voor industrieel afvalwater, processtromen en oppervlaktewater. Het bedrijf
dat momenteel ca 40 medewerkers telt, voert projecten uit over de hele wereld.
Teneinde het inkoopgebeuren binnen dit snelgroeiende bedrijf te stroomlijnen,
zoeken wij contact met kandidaten voor de functie

technisch inkoper m/v |
De technisch inkoper is verantwoordelijk voor:
— inkoop van kleine onderdelen tot pompen, drukvaten en compressoren t.b.v.

o.m. de olie-, (petro-)chemische industrie.— de voorraadbeheersing en bundeling inkoop, de ontvangstcontrole, labelling en
stroomlijnen expediting.

Hij /zij kan planmatig werken en verkent en screent de markt voor nieuwe toe-
leveranciers.
Kandidaten hebben een opleiding op MTS/HTS niveau, eventueel aangevuld met
NEVIE en bij voorkeur een 5-10 jarige (inkoop) ervaring in de apparatenbouw
en/of piping. Vooral een practische instelling achten wij van belang. Enige kennis
van waterbehandelingssystemenstrekt tot aanbeveling.De leeftijd is vanaf 30 jaar.

Kandidaten voor deze interessante functie verzoeken wij contact op te nemen met
de heer W. Brinkman, telefoon 02152-40640 (kantoor) of 03465-73534 (privé). Uw
schriftelijke reactie kunt u zenden aan onderstaand adres.

Management voorziening op het gebied van techniek,
technologie en technisch management voor de industrie.

\ staffpool techniek _W-\\ I«k Postbus 1057, 1270 BB Huizen.
■1.: 02152-40640. Fax: 02152-40496.

mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLWÊLWÊLWLWÊLWLWÊÊÊÊÊAÊÊkW

VDe Bungalowparken op de avontuurlijkste plekjesT^^ -
f Inhet hart van deVulkaaneifel inDuitsland ligt hetluxueuze GranDorado Heilbachsee tegeneen heuvel
f aangebouwd. In de directeomgevingliggenwildparken en natuurgebieden en nietver daarvandaansteden als
M Koblenz en Cochem. Hetpark zelfheeft haarsportieve bezoekers van alles te bieden: comfortabel ingerichte bungalows, X

Af hetsubtropische Malibubad, een uitgebreidsportcentrum, delevendige GranPlace en bovenaleen team vanenthousiaste
Ë medewerkers. In hethartvan hetpark bevindenzich ondermeer de bar Caribe, deEngelse pub Henry, een discotheek, het
Ë Italiaanserestaurant Rigoletto, hetsteakhouse Rancho Grande, een Mc. Snack voor de snelle hap en hetfamilierestaurant
Ë La Mangerie. Om dezeservice naar haar gastenverder te helpenuitbouwen zijn wij op zoeknaar een inspirerende m/v

I Food & beverage manager
dieeencarrièrestap naar hetbuitenland wil maken

De functie: - Een inventieve planner en organisator -De mogelijkheid om samen metuw
- U bent verantwoordelijk voor detotale meteen pragmatische aanpak. enthousiaste team zelfstandig uw zaken

horecaorganisatie en dete behalen - Vermogenomkostenbewust met terunnen.
rendementen. aanzienlijkebudgetten om te gaan. - De nodigeondersteuning vanuit

I - U initieert nieuwe plannen en levert - Bereidheid om teverhuizen en om op deorganisatie om ute helpen
binnen hetmanagementteam een onregelmatige tijden te werken. slagen.
bijdrage aan hettotaalprodukt - Managementervaringin de F & Ben - Een succesvolle groeiendeorganisatie
Gran Dorado Heilbachsee. een goedebeheersingvan deDuitse meteen eigen gezicht.■ - U vervult derol van gastheeren onder- taal. - Goede primaire en secundaire arbeids-

■ houdtde nodige in- en externe con- - Hogere Hotelschool. voorwaarden waaronder een huur- "■ . tacten. woning.
M - U geeft leidingaan 3 assistentenen Wijbieden:
% ca. 100medewerkers en urapporteert - Een zeerafwisselende werkomgeving Durft u deze uitdagingaan? Schrijf dan
\ aan de directeur. in vakantiesfeermet veel ruimte voor sneluw sollicitatiebriefmet c.v. en onder I
V^ eigeninitiatief. vermelding vanref.nr. 15.13072 i

Wij Vragen: ma\ma\ma\ma\ma\ma\ma\—\aaa— aSn J- Een energieke manager diemensen mA |jk\ Mercuri Urval8.V.,
kan motiveren doorzelfvoorop i__^|^^^^^!^^^^^i^^^^^Bl Emmaplein2,

te lopen. | k i tri ÈM. K*l mi* 1 1075AW Amsterdam.

Würth NederlandB. V. is Ter versterking van ons verkoopteam vragen wij
een dochteronderneming voor onze divisie Handwerk (verkoop aan
van het Westduitse industriële en ambachtelijke bedrijven)
concern _.
A. Würth GmbH & Co. DnthflllQlQQtQKG, een vooraanstaande ulllllUUulflulUhandelsonderneming op m

skskk_ buitendienstmedewerker
Het concern heeft fm /lilvestigingen in 36landen 11/ VIen biedt werk aan meer * "
dan 11.000mensen. Rayon. Bo llensteeek, Aalsmeer e.0., Zwolle e.o,
-. ____. Assen e.o.De totale concernomzet

ntian9!SUim 16mlljard Voor deze funktie zoeken wij iemand met:gulden per,aar. _ op|eidjng MAVO/MTS- niveau
tv,. /.„./■ — bij voorkeur kennis van bevestigingsmaterialenTothet levenngs- en gereedschappenprogramma behoren _ doo

a
rze,tingsvermogen

Zv^tidnasmaterialen ~ goedekontaktuele eigenschappenoemeS^n ~ woonachtig in genoemdrayongereedschappen, _ |eeftijd t , 35 ■opbergsystemen, ' '
onderhouds-, lijm-en wjj bjeden.itproauKten. — vast sa|ar js p|us prov js je_ en premiestelsel— gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden— gerichte opleiding

— deskundige begeleiding— goede samenwerking met enthousiast
binnendienstteam— personenauto

Uw sollicitatie met uitgebreide curriculum vitae en
recente pasfoto kunt u richten aan:

WÜRTH NEDERLAND B.V.
Afd. Personeelszaken
Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

■■WURg________________________________■ DE MONTAOESP-CIALIST

f h' }u^aczon
JACZON BV is een wereldwijd werkende onderneming,
gespecialiseerd in transport en overslag van koel- en
vriesprodukten.
Tevens is Jaczon BV een van de grootste reders in Nederland die
zich richt op de vangst, het invriezen op zee en de verkoop van
diverse vissoorten.
In verband met uitbreiding van onze moderne vloot koelschepen
hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor:

2e EN 3e SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGEN
In het bezit van diploma MM/MA

Voor de 2e scheepswerktuigkundigen is ervaring op het gebied
van koel- en vriesvaart vereist.
Wij bieden u een prettige werkomgeving met een vaartijd van
ongeveer 4 maanden en aansluitend een verlof van 2 maanden.
De arbeidsvoorwaarden conform de C.A.O. voor de Kleine
Handelsvaart.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afdeling
bemanningszaken van Rederij Jaczon, Postbus 84210,
2508 AE Den Haag.

I Voor meer informatie kunt u bellen naar 070-3543055 J

®
INTERNATIONAL MERCHANDISING
Wij zijn een snelgroeiende internationaal georiënteerde
handelsmaatschappij, die zich bezig houdt met het
ontwerpen, de im- en export alsmede de groothandel in
agenda's en organisers, schoolagenda's en schoolartikelen,
luxe lederwaren en acryl fotolijsten.
Ons assortiment onderscheidt zich van dat van de collega's
in smaak en vormgeving.
Voor de verkoop in het buitenland zoeken wij een full-time

EXPORT
MANAGER
-Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor de buitenlandse
verkoop en export aan warenhuizen, kettingbedrijven,
postorderbedrijven en groothandelaren binnen en buiten
Europa.
Gevraagd wordt:- Leeftijd tussen 28 en 35 jaar- Middelbare schoolopleiding (minimaal HAVO)- Verkoopervaring en doorzettingsvermogen- Uitstekende omgangsvormen
- Zeer goede kennis van de Engelse, Duitse en Franse taal

in woord en geschrift
- Woonachtig in de Randstad
Geboden wordt:- Salaris en emolumenten in overeenstemming met de

funktie- Gebruik van zakenauto
- Prettige werkkring in teamverband
Sollicitatiebrieven met foto en curriculum vitae toezenden
aan:

INTERNATIONAL MERCHANDISING (IM) 81/
T.a.v. de Directie
Haarlemmerstraatweg 32
2343 LB Oegstgeest

A

. 4

I_m_mmmkans .
Jrappanf

Ben jij de enthousiaste bedrijfsleider m/v die
verstand heeft van vrijetijdskleding?
En die met mensen om kan gaan?
Dan ben jij de bedrijfsleider die wij zoeken voor
ons filiaal in Amersfoort.
Schrijf je reaktie naar: Frappant jeans

t.a.v. A. Wagner
Flevolaan 628
1382 JZ Weesp
Tel. 02940-15450

: .

Voordat jestraks jehandteken!
Met de opbouw van een goed pensioen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Wat dat betreft zou je 't eigenlijk nu meteen even moetenregelen. Doe dat dan bij Centraal Beheer, want die heeft voor ieder pensioen, individueel of voor bedrijven, de jf
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s^^E^^a Jr e t ï m
WBSEëSEêÏ 39 Voor onze afdeling logistiek
■9030168 39 zoeken wij op korte termijn een

[H|| Manager
WÊ^^Bm Distributie-Centrum

De Funktie: ■ Leeftijd 30 - 45 jaar
jSjB ■ Algehele leiding van- en verant- ■ Een enthousiast manager dieX9WSt woording voor het Distributie- goed kan organiseren

jJJH Centrum in Amsterdam ■ Sterke persoonlijkheid, stress-
K£ ■ Is verantwoordelijk voor de bestendig, kwaliteitsbewust

bedrijfsleiders alsmede circa denkend en handelend
60 medewerkers teamworker/coach

■ Organiseert de totale fysieke ■ Adequate opleiding
goederenstroom van ■ Ervaring met automatiserings-
leveranciers/havens tot de systeem in de logistiek
aflevering aan de klantenj ■ Bepaalt mede het logistieke Geboden wordt:M beleid en voert dit uit ■ Een afwisselende en uitdagende' ■ Neemt initiatieventer funktie
verhoging van de efficiency op ■ 8% vakantietoeslag
het D.C. ■ 2% gratificatie

■ Draagt bij aan een optimale ■ 13e maand
kwaliteitszorg

■ Coördineert de planning van
BjSBEEB het commercieel management Zijn dit redenen genoeg voor u

E WpSvipM-fl om te s°i'iciteren?
HSüpaEEBSESSB Gevraagd wordt: Schrijf dan uw sollicitatiebriefJ p^^H^g ■M^HKfH "Brede ervaring op met recente pasfoto en

BB ÖÖÉ9 bovengenoemd terrein met curriculum vitae naar neven-
bewezen kapaciteiten staand adres

TEAMUP
WITH NIKE HOLLAND.

Nike Holland B.V. is een 100% dochter van Nike Inc. U.S.A. Onbetwist
'Number One' op het gebied van sportschoenen en sportkleding. De explosieve groei

van Nike in Nederland biedt uitdagende perspektieven voor jonge dynamische
medewerk(st)ers. Gezien het internationale karakter is het beheersen van deEngelse

taal in woorden geschrift voor alle onderstaande funkties een 'must.

SERVICE REPS (M/V) MEDEWERKER PRODUCT-
Ter aanvulling van ons dynamische buitendienst- MANAGEMENT (M/V)
team zoeken wij vier enthousiasterepresentanten ppn tvjcao u ... »„u„i j. , , ~. . , . „,..

~.. , .., een Mfc.AU-er die het gehele ordering-proces \ oor
in de leeftijdskategone tot ca 25 jaar. Hi, of zij be- de grote accounts f * rapporteertschikt over goede kontaktuele eigenschappen. direkt aan de pfoduct Man
Verkoopervaring in de sportdetailhande lis een werkervaring, nauwkeurig èn stressbestendig.pre. Het bezit van een rijbewijs is absolute nood- Leeftijd: ca 25 iaarzaak. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die
woonachtig zijn in deregio: Eindhoven, Amster- PUBLICITEITS MEDEWERKER (M/V)dam, Rotterdam en Assen. Cn„rf c ~ ,sport ot para-medische achtergrond (ALO/fysio-
KOÖRDINATOR INFORMATIE-
VOORZIENING (M/V) projekt dat in eerste instantie 3 tbt 4 maanden gaat
Een HEAO-er BI die gaat optreden als systeembe- duren.Rijbewijs noodzakelijk. Leeftijd: ca. 23 jaar.
heerder van onze IBM RS 6000. Bekendheid met
Unix/Aix strekt tot aanbeveling. Tevens dient JE SOLLICITATIE
hij/zij te beschikken over de nodigekennis m.b.t. Het is noodzakelijk dat tussen nu en 1 januariPC s waarvoor ook de mterne educatie dient te de hierboven vermelde vakatures worden inge-wordenverzorgd. Leeftijd: ca. 25 jaar. vuld. In augustus 1992betrekt Nike Holland

een volledig nieuwkantorencomolex inLOGISTIEK MEDEWERKER <M/V) Hilversum. Wil jeeen nieuwe uitdaging en
Ter ondersteuning van delogistieke manager. woon je in de omgeving van Hilversum?
Een voltooide opleiding aan de Nationale Ver- Stuur dan je sollicitatie (vóór 15 november a.s.)
voersakademie in Venlo(of een gelijkwaardige op- naar:
leiding) heeft onze voorkeur. Leeftijd: ca. 25 jaar. Nike Holland B v

11 ASSISTENT PRODUCT MANAGER Sg_ Zaandam
(M/V) tav £ces van Nieuwenhuizen.
Kollekties samenstellen, prijskalkulatie en het ge-
hele orderproces begeleiden. Dit worden o.a. de
taken van een nieuw aan te trekken HEAO-er van
ca. 25 jaar met werkervaring. Akkuratesse en stress-
bestendigheid moeten deze nieuwe medewerker
niet vreemd in de oren klinken. A[" JÜSTDOIT.^

I ...

Verpleeghuis Groenelaan In verband met op handen zynde ontwikkelingen en modernisering van dete Amstelveen is een civiele sektor naar een totaal facilitair bedrijf zoeken wij een:modern gekombineerd
verpleeghuis waar ca.
100 somatische en ■■__"__"_#«"" ""_» - _,«.
60 psychogeriatrische logistiek/acïininistratief medewerk(st)er
patiënten worden ver- *" !"""_ j ""____"/ ._» ""zorgd. Daarnaast is er een iuiaiicieie acLmmistratie/magazijn
psychogeriatrische dag- (100%.behandeling met
20 plaatsen.
Groenelaan beoogt zowel Kerntaken Arbeidsvoorwaardenhet verlenen van * verantwoordelijk voor opslag en Het maximaal te behalen salarisverpleeghuiszorg gericht uitgifte van magazijnartikelen en voor deze funktie is f 3.725 — bftop reactivering en behan- goederen Kinderopvang voor kinderen vanafdeling, als het bieden van * voeren van voorraad- en 11/2 tot 4 jaar is mogelijkeen optimaal leefmilieu. verbruiksadministratie

* ondersteunenvan logistiek Informatie
magazijnbeheer Indien u meer informatie wilt

* ondersteunenvan beheer en omtrent deze vakature,'verzoeken
bewaking m.b.t. materiële kosten wij u telefonisch kontakt op te
voor de totale organisatie nemen met de heer F. Muijderman

(Hoofd Civiele Sektor, Facilitair
Funktie-eisen Bedrijf), te bereiken tijdens kantoor-
* MEAO-diploma uren van maandag t/m vrijdag,
* leeftijd 25-30 jaar tel.nr. 020-6453081.
* enkele jaren praktijkervaring in

soortgelijke funktie, bijvoorbeeld Sollicitatie
bij grootgrutter of handelsonder- Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
neming sturen naar Verpleeghuis Groene-■ * ervaring met automatiserings- laan, t.a.v. afdeling Personeelsza-f~J systemen ken, De Helpende Hand 9,

verpleeghuis TAi tv t * cÜfermati- en systematisch 1186 AB Amstelveen.
I Ë dacmc AA i\ onderlegd zijn Vrouwen verzoeken wij nadrukke-V7ROENELiA/IIN lijk te solliciteren.

In ons bedrijf ontstaat binnenkort de vakature van

CONTROLLER - HOOFD AUTOMATISERING
U behoort tot het management-team en bent als lid hiervan mede verantwoordelijk
voor het bepalen en uitvoeren van het bedrijfsbeleid. U ressorteert rechtstreeks

*_ _. wtr_i «_■
onder de Al9emeen Direkteur. U geeft leiding aan de financiële administratie en de

SÜS^SS^ afdeling Automatisering (totaal ca. 10 personen). Speciale verantwoordelijkheden
internationalereputatie °P het financiële en op het automatiserings-terrein zijn als volgt:
in 0e onlurikkeUngen■ fahrtkagévan^n - voorbereiden en uitvoeren financieel beleid£Sg&S£ " °Pste'len en bewaken van budgetten
namethgrote - bewaking liquiditeit
afmetingen en hoge 7 - begeleiding financiële aspekten van buitenlandse projektenHetSSim circa ' ve"ichter\van bedrijfsekonomische analyses
200 medewerkers, heett " onderhouden van kontakten met accountants en banken
aisafnemers de - initiëren en uitvoeren van het automatiseringsbeleid waaronder het uitbouwen enmuw^trottafe onderhouden van het produktiebesturingssysteemjx^WwS^iSK^
joint-venture
mwrxismmmn hiervan, Funktie-eisen:
mmdc - theoretische opleiding op minimaal SPD-11-niveau
rSSS6'Wfea<'Sen * " ruime/ Praktische automatiseringservaring in een produktie-organisatie
gespecMseerfe ' leidinggevende kapaciteiten

; cQhmctors opbét - ervaring met internationale financiële transakties. gebiedvan aardgas- en - meerdere jaren relevante werkervaring
onetransmiiaiecq. M

aardgas- en^mnhmg, c . u .... ...
export vindt ptoets naar Schriftelijke sollicitaties:
een4o-iailanden. Mokveld Valves 8.V., Afdeling Personeelszaken, Postbus 227, 2800 AE Gouda.

Ons adres is: Nijverheidsstraat 67, Gouda.

Mondelinge inlichtingen:
Telefoon 01820-17866, Mr. D. Kaars Sypesteyn, Direktie-sekretans.

U Mokveld valves k_l

B^_ -4dhesives Research Europe BV~~^^^
Onze opdrachtgever, gevestigd in Maarssen ishetEuropese marketing- enverkoop-

kantoor van Adhesives Research Inc.» fabrikant van SPECIALTYADHESIVE COATED
£ PRODÜCTS. Meteenkleine groeptoegewijde medewerk(st)ers heeft menzich alstoeleverancier
£ aan OEMseen goedeklantenkring opgebouwdin deEuïöpese papier-, kunststof-, electronica- en glas- \£ industrie. Het moederbedrijfgaatnu ook haarprodukten voor deHEALTHCARE-industrie in Europa op de \Ë marktbrengen. Namens onze cliënt zijn wij opzoek naareen(m/v) %

I Healthcare product manager Europe
meteen "grenzeloos" enthousiasme voor adviesen produkt

Defunctie: - u adviseert opprodukt-en Gebodenwordt:
Naeen eerste kennismaking met toepassingsgebied. Een interessante en unieke uit-hetbedrijf in Maarssen en een dagingvoorde "juiste" persoon.
korte marktinventarisatie zult vin Gevraagd wordt: Ondersteuningvanuit het teamin
Amerika gedegenkennis maken Een innovatieve en hardwerkende Nederlanden vanuit deDivisie in
met het moederbedrijfen de verkoopadviseur diezich thuis- Amerika.
produkten. voelt op deEuropese markt. Een passend salaris-en voorwaar-Hierna steltvin overleg met de Bij voorkeur iemand metverkoop- denpakket.
Directeur een marketingplan op en marketingervaring in de De oriënterende gesprekken
alsbasis voor uw activiteiten. medisch/pharmaceutische vinden plaats op 27 november■ Daarna gaat u geheel zelfstandig industrie. a.s.

■ demarktbewerken, hierbij bent u Onderhandelingsvaardigheidin
* 50% van de tijd opreis. hetEngels en het Duits;kennis van Wilt udebasis leggen vooreenm Uw taakvalt duidelijkin 2 delen hetFransis echt een pré. nieuw succes?Richt danuw Ë\ uiteen: Een opleidingopHBO-niveau en sollicitatiebriefmet c.v. onder ËX - commercieel, u legt contacten een leeftijdvan 35-45 jaar. ref.nr. 67.1264 £met potentiële opdrachtgevers aan £>. en legt daarmee debasis J_fl fek Mercuri Urval 8.V., /X. voor uwtoekomstig f.V^W JPI Hardwareweg 6, >rU mM 382 IBM Amersfoort^-^

g zet,eerst jepensioen regelen.
n denk eraan, hot- eerder je begint, hoe makkelijker he, juiste pensioen er kom. en hoe meer de fiscus eraan meehelpt. |£ ApeldOOrn PenSiOetlGll 055 - 792 792.
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zaterdag 2 november 1991 Volvo 740 GLE Turbo Diesel In-. tercooler Combi, 4-'BB, 127.020
km, blauw met, ’ 37.950. Vol-
vo 440Turbo, 5-'9O, 22052km,
stuurbekr., elektr. ramen,
elektr. schuifdak etc, ’ 33.950.
Volvo 240 GLD Diesel Combi,
7-'BB, 127.000 km, grijs met,
’27.950. V.A.G. WITTEBRUG
B.V. Den Haag, 070-3429342

' 440 GLT, bj. '89, 74.000 km,
i.z.g.st, ROOD. Pr. n.o.t.k. Inl.

■ 01140-19406 liefst na 18.00uur.
760 GLE

'90, zilver met, grijs stof, aut,
airco, km-st 80.000, LPG.

RENOVA BV, 013-422133
T.k. wegklapbare extra ACH-
TERBANK, voor Volvo 240
Stationcar, ’ 250. 05782-1160.
Door inruil verkregen uniek
mooie Volvo 740 GLE Turbo
Diesel Automaat, m. '86, blauw
metallic, getint glas, dubb.
spiegels, luxe interieur, stuur-
bekr., luxe interieur, stuurbekr.,
sportvelg., deurlock etc. etc.

’ 12950. Gar./inruil mog. Telef.
02508-3660.
VOLVO 340. bj. 10-86, LPG, in
uitst. st, d.rood, met APK,

’ 5900. Telef. 070-3553333.
Volvo 360 20 L. 1984, 5-drs.,
5-bak, LPG, rood, radio/cass.,
i.g.st., APK, ’3OOO. Telef.
020-6430855.
Zeer MOOIE Volvo 240 DL,
LPG, m. '87, donkerblauw, get.
glas, 5 versn., stereo, APK etc,
in perfecte staat, ’10.950. Te-
lef. 02520-24432
Let op!! Let op!! Cruquius
ruimt op!! Volvo 440 GL 1.9, m.
Vialle LPG-inst, m. 1990, zéér
compl. o.a. metallic, getint glas,
dikke velours bekleding, cen-
trale vergrendeling, siervelgen
enz., enz., ’ 19.950. 2 jaar
gar./inruil mog. CRUQUIUS
Automobielen, 023-292520.
Votvo 480, kl. zwart, bj. '88,
70.000 km, zeer LUXE,
’25.000. Inl. 01846-16850.
Auto Rima-B.V.
voor alletypen gebruikte

Volvo onderdelen
080-782649

Tevens gevraagd:
jongeSLOOP-VOLVO'S

Verzend, door geh. Nederland
Volvo 340 WINNER, 4-drs. au-
tom., jan. '87, ’ 10.250. Toyota
de Graaf, 020-6865511.
VOLVO 240 DL, LPG, eind'Bs,
met lichte parkeersch., vr.pr.
’4950. 020-6142978.
Volvo 245 L STATIONWAGON
Familiale, trekhaak, kleur geel,
bj.'77. Telef. 055-429221.
360 20, bj. 12-'B4, in NW.ST.,
APK 10-92 trekh., open dak,
rek. aanw., vr.pr. ’4950.
01719-13752/01751-14535.
343 DE LUXE, bruin met, get
gl., radio, APK, leuke striping,
'82 ’1960. Gar./inr./fin. mog.
Auto Snelservice, 072-615000.
Let op!! Let op!! Cruquius
ruimt op!! Volvo 740 GLE Tur-
bo Diesel Automaat, m. 1989,
zéér compleet, o.a. metallic,
zonwerend glas, 4x hoofdsteu-
nen, centrale vergrendeling,
stuurbekrachtiging enz. enz.

’ 25.950. 2 jaar gar./inruil mog.
CRUQUIUS Automobielen,
023-292520.
Volvo 245 STATION, juli '86,
met LPG, grijs metall., in prima
st., ’ 7000. Telef. 02153-13178.
Volvo 740 GL, bj. '87, grijs me-
tallic, 60.000 km, TREKHAAK,
airco, sportvelgen, nieuwe
banden. Inl. 05232-67047.
Door de bank teruggenomen:
Volvo 760 GLE Autom. +
Overdrive STATIONCAR '89,
5-drs., get. glas, el ramen, air-
co, elektr. schuifd., stoelverw.,
sportvlg., cruise contr., elektr.
spiegels, duurste uitv., blauw
metall., als nw. ’37.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Volvo 244GL, bj. 198o" APK tot
juli 1992 ’3500. Telefoon
04132-66755.
VOLVO 480 ES, 85.000 km,
rood, 11-'86, z.g.o.h. Prijs
n.o.t.k. Telef. 03410-25918.
Exclusief mooie Volvo 740 GL
23, m. '90, diepbordeauxrood
met., groen glas, zwart vel.
bekl., 4x hoofdst., deurvergr., 5
versn., stoelverw., siervelg., in
abs. nw.st. ’24.950 (onderh.-
pap. aanw. + orig.M Nationale
Autopas). Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
VOLVO 460 GLE Inj., bj. feb.
'90, LPG, stuurbekr., wit, w.w.
glas, l.m. velgen, ’ 29.950. BO-
VAG-garantie. 02269-1203.
Terug van financ.instell.: VOL-
VO 440 GL, 4-drs. Sedan, v.v.
LPG, m. '90, champagne me-
tall., chique Pullman, get. glas,
5-bak etc, geh. als nieuw,
’17.950. ANWB/2 jr. gar./
inr./fin. mog. 02510-21298.
Door de bank teruggenomen
Volvo 740 GL Benzine, 5-deurs
STATIONCAR, bj. '88, 60.000
km, in nw.st., ’ 33.750. Brou-
wer Auto's, 02940-11638.
STATIONCAR 240 GL Grand
Luxe, 10-'B6, kl. blauw, v.v.
LPG-inst. 0.b., l.m. velgen, get.
glas, stuurbekr., 5 versnell.,
roofrack etc. Pr. n.o.t.k.
02207-46785.
740 GL '88, cvergr., sch.dak,
met. lak, radio/cass. etc. Nü
’26.500. HESSING De Bilt,
030-202811.
VOLVO 340 DL 1.7, met LPG,
4-1988, ’ 9500. 03404-63052.
Bijzonder exclusieve Volvo 740
GL, m. '91, ivoorwit, zwart/grijs
gemel. velours inter., 4
hoofdst., getint glas, st.bekr.,
5-bak, centr. vergrendel, enz.,
smettel. staat, ’28.950. CAR
CENTRE HAARLEM BV, 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-3 uur.
Volvo 240 GL bj. 5-'B3, LPG,
5-bak, BLAUW, st.bekr. Vr.pr.

’ 4950. Telef. 02152-64206.
VOLVO 740 GL antraciet met-
airco, alle opties, dcc. '88,

’ 25.950. Keuring, mr., finan-
cen gar. mogelijk, autobedrijf
Velax, Amsteldijk 52 Amster-
dam, 020-6799569.
245 GL STATION, '79, LPG-
onderb., trekh., APK 7-92

’ 3750. 040-413391.
Van part., in perf. st.: Volvo 760
GLE AUTOM., overdrive, 8-'B2
l.groen met., kalfsled. inter.,
div. opties, rek. ter inz., vr.pr.

’ 10.750. Inr. kl. auto evt. mog.
Telef. 02507-12908/15915.
Van 1e eigenaar bijzonder
mooie Volvo 440 GL, m. '89, kl.
donkergroen metallic, 5 versn.,
getint glas, centr. vergr., luxe
stoffen interieur, LPG-Vialle,
deze auto verkeert geheel in
optimale staat. Prijs ’ 17.950.
Inruil/financ/garantie. AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768.

240 DL STATION, gas-on-
)derb., 11-'BB, in perfekte staat.

’ 25.500. Inl. 073-566772
VOLVO 244 GL GL, okt. '81,
nw. model, APK 9-92, zilver,

’ 2950. 020-6155109.
Volvo 740 DIESEL, bj. 10-'B6,
grijs metallic, 5-bak, 120.000

1km. Telefoon 04744-2313.
T.k. Volvo 360 SEDAN 20 L,
mod. '84, LPG, trekh., antr.
met, APK t/m 10-92! ’4450.
Telef. 08385-28566.
480 SE, ZILVER met, 9-'B7,
nieuwstaat, ’21.500. Telef.
05286-1998.
Votvo 740 GLE DIESEL, bj. '84,

■ l.m. velgen, nwe. APK, grijs,met., ’ 7500. 013-347271.
Volvo 240 GLT Injection, 3-'B9,

: 60.000 km, kl. rood, schuifd.,

' sportvelgen, in perfecte st,
’26.750. KLEYN AUTO'S 8.V.,
01830-68288.
Volvo 740 GL Automaat Sta-
tionc, m. '87, get. glas, diep-
donkerblauw, centr. lock,
stuurbekr., overdrive, trekhaak,
verk. in perf. staat, ’19.950.; Inr. mog. EUROCAR Hoofd-
dorp, 020-6533475.
760 GLE, orig. '83, AUTO-

■MAAT, airco en nog vele acc-
cess., vr.pr. ’8750. Telef.
01650-37613.
Votvo 480 ES, nov. '88, 31.000

■km, kl. ROOD, veel accessoi-
res, in nieuwstaat. 055-415565.
VOLVO 440 GLT, LPG, '91, nü

’ 29.500. 740 GL Injectie, LPG,
'89, ’31.500. 740 GL Blackline,

; '89, ’31.500. 240 GLD, grijs
metallic, '87, ’18.500. Autobe-
drijf Tahey, Gendt, 08812-1000.
"LET OP", weg. omst, 740
GLE Turbo Diesel Intercooler,
antrac. metall., bj. 11-1987, op-
ties: orthopedische stoelen, 4
hoofdst, stereo-aansl., ingeb.
verstraLers, verw. stoelen, cv.,
instaplichten, trekh. etc. etc.
Rek, t.i., t.e.a.b. 05230-12800.
Bijzonder exclusieve Volvo 740
GL Autom., m. '90, 105.000km,
zeer compleet uitgevoerd in
ivoorwit, zwart/grijs gemel. ve-
lours inter., 4 hoofdst, getint
glas, st.bekr., centrale vergren-
del, enz., smetteloze staat,
aanrijdingvrij, ’ 25.950. CAR
CENTRE HAARLEM BV, 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-3uur.
Volvo 245 GL DIESEL Station,
blauw met, revisiemot, 4-bak

'pi. overdr., niveaureg., APK
12- '92 bj. '83, ’8950. Gar./
fin./inr. mog. Zwaan, Lisse,
j02521-20997
340 Diesel, '88, 1e eig., APK
10-92 5-bak, 78.000 km, 3-
drs., wit, ’ 7950. 01749-13535.
340 L, 5-drs., 9-'B4, d.rood,
APK 10-92 i.z.g.st ’4500.Telef. 070-3455658
245 STATIONCAR, bj. '81,
LPG-0.b., APK 5-92 Vr.pr.

’ 3500. Telef. 02152-64206.
Volvo 740 Blackline Autom.
'90, antrac. met, l.m. velg.,
35.000 km, 1e eig., boekjes
aanw., nw.pr. ’ 58.000 nu
’39.950. DREISSEN Auto's
8.V., 010-4585303.
Votvo 440 GL, 5-'B9, LPG, an-
traciet, etc, SUBLIEME staat,
’17.750. Inl. 030-292058.
Bijzonder mooie en complete
Volvo 240 GL 23 STATION
met LPG-onderbouw, orig.
nieuw model 1987, 0.a.: don-
kerblauw met velours inter.,
get. glas, 5 bak, stuurbekr.,
trekh., dubb. spiegels, schuif/
kanteldak etc, etc. Prijs

’ 17.950. 2 jaar garantie, mr./
fin. mog. Autobedrijf Ehren-
sperger, 02240-13712
VOLVO 340, '81, APK okt. '92

’ 1450. 06-5280032
Van 1e eigenaar zeer mooie
Volvo 340 GL Diesel, m. '89, kl.
antracietgrijs metallic, 5-deurs
Hatchback, 5 versn., getint
glas, luxe stoffen interieur, ver-
keert geheel in optimale staat.
Prijs ’11.950. Inruil/financ./
garantie. AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768.
440 GL INJ., m. '89, groen/
blauw metall., schurf/kant.dak,
LPG, Pullman bekl., cv., 87.000
km, ’ 18750. 02943-3292
Orig. km. Servicepap. ter inza-
ge. Ga op zeker. N.A.P. ge-
toetst. Exclusieve Volvo 240
GL, m. '90, duurste en meest
compl. uitvoer., koningsblauw
metall., zwart grijs gemêl,. ve-
lours inter., 4 hoofdst., getint
glas, st.bekr., 5-bak, schuif/
kanteldak, centr. vergrend.,
LPG-install., smettel. staat,

’ 22950. CAR CENTRE
HAARLEM BV, 023-329750.
Zondag telef. info van 11-3uur.
VOLVO 240 GLi Van, eind '84,
blauw, 100.000 km, autom.,
LPG, open dak, trekh. / 11.000.
Telef. 070-3464477.
Volvo 245 GL COMBI, 11-1978,
LPG, grijs kent., i.z.g.st.,

’ 3750. Telef. 03480-13313.
Volvo 245 GL COMBI, LPG-
onderb., 9-'B4, wit, ’ 12.950.
Toyota Nijmegen, 080-565254.
244GLE AUT., '80, groen met.,
motor matig, APK, sch.d., leer,
’l2OO. 033-755124.
Volvo 343 GL, '82 LPG,
AUTOMATIC, APK 392

’ 2450. Telef. 02550-18657.
Volvo 245 STATIONCAR, in
prima staat, bj. '82 ’ 4250. Te-
lef. 01828-15812
Bijzonder exclusieve Volvo 740
GL m. '87, 85.000 km, met
nieuwe motor, totaal 206.000
km, antracietgrijs metall., grijs
stof inter., hoofdst., LPG,
centr. vergr., prima staat,
’12950. CAR CENTRE
HAARLEM BV, 023-329750.
Zondag telef. info van 11-3uur.
VOLVO 340, bj. '86, APK, kleur
wit, LPG, i.g.st., vr.pr. ’BOOO.
Telef. 075-158260.
'245 STATIONCAR, 1976,
257.000 km, APK 4-92 rijdt
prima, ’ 1750. Inl. 020-6226070.
T.k. Volvo 460 GL, bj. 1990,
WIT, km.stand 18.000. Telef.
04937-91062

Zwaan Lisse
voor uw gebruikte

VOLVO 240/740 onderdelen
Ruime sortering. 02521-20997

Smetteloze in perfekte staat
verkerende Volvo 240 GL, m.
'86, staalblauw metall., blauw
velours inter., hoofdst., getint
glas, st.bekr., 5-bak, LPG in-
stall., geheel dealeronderhou-
den, aanrijdingvrij, ’ 9950. CAR
CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
Volvo 240 GL overdrive, groen
metall., LPG. bj. 1983, APK
03-92 IZ.G.ST., vr.pr. ’7250.
03405-64156.
VOLVO 340, bj. 11-'B2 1 jr.
APK, ’ 1750. Autobedrijf Dorèl.
Vinkenstr. 66-75, Haarlem-N.
Telef. 023-375515.

Smetteloze Volvo 740 GL, m.
'89, staalblauw metall., blauw
velours inter., 4 hoofdst, stoel-
verwarming, centr. vergrendel.,
elektr. schuifdak, LPG-install.,
smettel. staat, aanrijdingsvrij,

’ 22950. CAR CENTRE
HAARLEM BV, 023-329750.
Zondag telef. infovan 11-3uur.
Volvo 340 AUT. 1.4, 10-'B6,
blauw, 49.000 km, in perf. st,

’ 8750. Nefkens Amsterdam,
Anthony Fokkerweg 15, 020-
-6178805. Geop. zat. 10-17 u.
Door de bank teruggenomen:
Votvo 740 GL AUTOMAAT '88,
4-drs., get. glas, stoelverw., 4
hoofdst, stuurbekr., grijs me-
tall., als nw., ’ 14.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
Wegens overkompleet, bod
gevr. op een Volvo 740, kleur
wit, april '91, LPG, 32000 km.
JOSKOK B.V. 03402-43344.
VLIETSTROOM Exclusief b.a.
van 1e eig. zeer mooie Volvo
740 GL 23 Blackline, m. '89, kl.
wit, getint glas, 5 versnelt,
schuif/kanteldak, aluminium
velgen, stuurbekrachtiging,
Vialle LPG-install.,
onderhoudspapieren ter inza-
ge. Auto verkeert in optimale
staat. Prijs ’22950. Inruil/fi-
nanc/garantie. 01718-76245.

240 2.3 GL
1990, wit, 1eeig., ’ 32950
MIDDELBEEK LIMMEN

Rijksweg, Limmen, 02205-1445
Votvo 343Luxe Automaat, jan.
'85, rood, 3-deurs, 70.000 km,
i.z.g.st, ’6750. ALTING Au-
to's, 023-254944.
240 GL DIESEL, 6-cil. Station,
11-82, APK 10-92 leer pi.
overdrive, ’ 5950. 023-355668.
CAR-SEARCH, 02152-41497,
helpt u gratis bij het zoeken
naar uwoccasion..
T.k.a. complete VOORKOP
voor Volvo 740 Turbo Diesel,
'89. Fa. N. Stok, 03420-90319.
Z.g.o.h. Volvo 360 20, 5-drs.,
bj. 1986, blauw, GAS-install.
Vr.pr. ’ 10.750. 03200-40663.
340 DIESEL. 5-drs., schuifd.,
elektr. ramen, bj. 6-'B7, ’7950.
Telef. 05286-1998.
Door inruil verkregen uniek
mooie Volvo 245 GL (LPG-on-
derb.) 5-deurs STATIONCAR,
m. '82 blauw van kleur, getint
glas, dubb. spieg., blauw ve-
lours interieur, schuifdak etc.
etc. Verkeert in abs. goede
staat, ’ 6950. Gar./inruil mog.
Telef. 02508-3660.
Volvo 440 GLT, ZWART,
47.000 km, spoiler, l.m. velgen,
4-'9O, 6 mnd. BOVAG-garan-
tie, ’ 28.950. Auto West 8.V.,
telef. 070-3619110.
Te koop Volvo 760 GLE AUT.,
bouwj. 1986, i.z.g.st, prijs
n.o.t.k. Telef. 02984-5201, dag.
9 tot 18uur.
Bijzonder exclusieve Volvo 460
GL, m. '91, 100.000km, duurste
uitv., diamantzwart met, grijs
velours inter., 4 hoofdst, getint
glas, 5-bak, centr. vergrende-
ling, LPG-onderbouw, smettel.
staat, aanrijdingvrij, ’ 23.950.
CAR CENTRE Haarlem 8.V.,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
Volvo 240DL ESTATE, mei '85,
roofrack, LPG, trekhaak,
nieuwstaat, ’16.500. Telef.
04920-24596.

Stationcar 16V
740 GLT 16 V Automaat, airco,
ABS, tempomaat, roofrack,
sch.k.dak, magn. velgen, leder
int., bj. 6-'B9, 60.000km (boek-
je), beige met., in nieuwst.,
’52950. Auto Smeeing Soest
BV, 02155-13227.
Volvo 360 GLS 20. LPG, APK,
trekhaak, 1983, ’4lOO. Telef.
03443-2843.
VOLVO 240 Van Station, LPG,
3-'B5, APK-gek., i.z.g.st.,

’ 7950. Telef. 072-110542
Volvo 440 GL '89, met LPG,
I.Z.G.ST., pr. ’18.900. Telef.
02153-10979.
Door inruil verkregen mooie
Volvo 240 GL 5-deurs, Station-
car, m. '83 (JF-14-PN), zilver-
grijs metallic, getint glas, dubb.
spieg., 5 versn., sportvelg.,
blauw velours interieur, etc.
etc, ’ 7960. Gar./inruil mog.
Telef. 02508-3660.
Citroen-dealer LUVETO b.a.:
Volvo 740 GL 4-'B9, 95.000km,
wit, ’ 28.000. 01880-15255.
Van particulier Volvo 262 C
BERTONE. Alleen serieuze
reacties: 03439-1675.
Volvo 245 GL STATION, 6-'BO,
bruin, 185.000 km, APK 2-92
i.g.st. ’ 4500. 020-6431652
Weg. omst. 340 GLS AUT., bj.
'90, 12000 km, veel extra's.
Vr.pr. ’ iasoo. 030-943297.
Van Volvo-medew. VOLVO
440 GL bj. 9-'9O, LPG, grijs,
28.000 km, vr.pr. ’24.950.
040-83954a
DIESEL!! Volvo 340 L, m. '86,
ferrarirood, APK gek., ’ 595C
mcl. BTW. 02520-24159.
Volvo STATION Diesel, '83,
overdr., schuifd., roofrack en
trekh. ’ 9000. 08360-25339.
Volvo 440 GLT, zwart, 5 mnd.
oud, 14.000.km, als nieuw,
’34.900. VAG-dealer POUW
Zwolle B.V, 038-219310.
Uniek mooie VOLVO 780,
7-'B7, alle opties, enige ferrari-
rode in Ned., ’47.500. Inr.
mog. 05150-23501/24575.
Volvo 245 GL DIESEL Station-
car, 6-'B4, wit, 155.000 km,

’ 12950. 04906-1387.
Unieke aanbieding Volvo 740
GL Turbo Diesel Blackline, m.
'91, 60.000 km, duurste uit-
voer., papyr.wit, zwart gemêl.
velours inter., 4 hoofdst., getint
glas, st.bekr. elek. ramen,
centr. vergrend., Volvo stereo,
lichtmetal. sportvelgen, smet-
tel. staat, ’39.950. CAR CEN-
TRE HAARLEM BV, 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-3uur.

740 GLS Estate
m. '90, zwart metall., airco.

740 GL Estate
automaat, orig. '87, magn. vel-
gen. H. van Poelgeest, Rijks-
straatweg 107, Loenen a/d
Vecht, telef. 02943-3292

VOLVO 343 DLS 20, 1982 me-
tall, blauw, i.z.g.st., APK,
trekh., ’ 2900. 075-158708.
Volvo 745 Combi, '87. Volvo
745 Combi Autom., pi. gas en
sportv., '86. Volvo 745 Combi,
pi. gas, '86. Volvo 440 GL, met
stuurbekr., '89. Met schade:
Volvo 440 GLT, '88. Autobedrijf
ELFERINK, Mettenkampsweg
6, Enter, telef. 05478-1539.
240 GL d.blauw metallic, LPG,
alle opties, m. '84, I.Z.G.ST.

’ 6950. Telef. 04998-97846.

Volvo 940 GLE 16Valve, blauw
met, bj. 3-'9l, div. extra's.
’59.500.
Volvo 740 GLE 16 Valve, grijs
met., bj. 1-'9O, div. extra's.

’ 49.250.
Volvo 740 Turbo Estate, blauw
met, bj. 4-'B6, div. extra's.
’29.500.VOLVO DEALER

Jacob Schaap
Telef. 05270-13631

Zeer MOOIE Volvo 240 D Van
Station, bj. okt. '86, weinig km,
alle opties, prijs ’ 17.500. Telef.
030-931696.
Door de bank teruggenomen:
Volvo 740 GLT TURBO Diesel
'89, 4-drs., 5-bak, stuurb., get.
glas, 4 hoofdst, stoelverw.,
sportvlg., sch.dak, blauw me-
tall., als nw., ’19.750. Met
boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.
mog. 02158-23246/26778.
745 GL ESTATE TD, bj. '90.
245DL Estate 23i, nieuw, zilver
met. Autobedrijf Jac van Bun-
ningen, 08874-1281.
Bijzonder exclusieve Volvo 740
Turbo Intercooler, blackline
uitgevoerd, m. '89, zeer apart in
signaalrood met zwart lever
stof inter., 4 hoofdst, getint
glas, st.bekr., 5-bak, elek.
schuifdak, lichtmet. sportvel-
gen, smettel. staat, aanrijding-
vrij, ’25.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondag telef. infovan 11-3uur.
740 GL STATIONCAR, blauw,
93.000 km, '86, veel access.,

’ 25.950. Lid BOVAG, Autobe-
drijfBazuin, 01736-94879.
Volvo 245 L STATION, i.z.g.st,
bj. '77, d.blauw, APK 2-92

’ 1100. Telef. 033-727490.
Bijzonder exclusieve Volvo 740
GL 23 m. '90, 100.000 km, zeer
kompl. uitgevoerd in donker-
blauw met blauw velours inter.,
4x hoofdst., getint glas,
st.bekr., 5-bak, centr. ver-
grend., LPG-install., perf. staat
van onderhoud, schadevrij,
’25.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750,
zondag telef. info 11-15 uur.

Volvo 440 DL
bj. jan. '91

d.grijs, 5 versn., div. extra's, si.
10.000 km, onderh.boekje
aanw. Nw.prijs ’ 32000 vr.pr.

’ 25.900. Telef. 03459-200.
340 DL, 5 versn., bj. 06-'B5,
nwe. APK, Volvo STEREO, in
perf. st., ’ 4900. 03240-15298.
Volvo 340 AUT., bj. '84, orig.
84.000 km, div. access., i.pr.st,

’ 3300. Telef. 02963-4474.
Volvo 340 DL DIESEL, bj. '87,
3-drs. HB, in nieuwstaat.

’ 8750. Telef. 020-6966369.
Unieke Volvo 740-show bij
CAR CENTRE Haarlem B.V.
Voor een zeer voordelige prijs
rijdt u ook in een schitterende
Volvo 740. Volvo 740 GL, m.
'88, 130.000 km, zilvergroen
met, getint glas, st.bekr., s-
bak, LPG-inst, smettel. staat,

’ 16.950. Volvo 740 GL, m. '87,
lichtblauw met blauw stof in-
ter., 5-bak, getint glas, st.bekr.,
LPG-inst, ’13.950. Volvo 740
GL m. '87, antraciet met, s-
bak, centr. vergrendel., stoel-
verwarm., LPG-inst, smettel.
staat, ’13.950. Alle auto's met
km echtheidscertificaat, servi- ;
cepapieren en N.A.P.-registra-
tie. Inruil/financiering, lea-
sing/garantie 3 tot 24 mnd.
mogelijk, Car Centre BV.,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
Volvo STATIONCAR 245,
1980, gas-onderb., trekh.,
blauw, klein defect, ’ 2000.
Telef. 05668-789.
Volvo 440 GL, '90, wit van kl.,
5-deurs, LPG, 5-bak, dubbele
spiegels, stoffen int., ged.
neerkl.b. achterbank, auto verk.
in nieuwstaat, prijs ’19.950.
Inl. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD BV.
244 GL bj. '79, AUTOM., LPG,
APK 6-92 schuifd., i.z.g.st,

’ 2450. Telef. 03430-12689.
240 GLE Inj. STATIONCAR,
d.blauw, bj. 1984, 100%, prijs
’12.000. Telefoon 05220-
-51063, b.g.g. 51083.
740 GL 23 INJECTIE, 4-'B9,
blauw, schadevrij, LPG, div.
access., ’ 22950. 023-321881.

Zorgvuldig onderh. Volvo 740
GLD STATION, weinig km, div.
access. o.a. dakrek, get. glas,
magn. velg., in smetteloze st.
Prijs si. ’ 22900 mcl. BTW. Te-
lef. 02290-19267.
Terug van financ.instelt: VOL-
VO 740 GLD Diesel Station, m.
'87, rundieder inter., metall. lak,
5-bak, stuurbekr. etc, zeer !
mooi, ’19.950. ANWB/2 jr.
gar./inr./fin. mog. 02510-
-21298. i
Bijzonder excl. Volvo 740 GL
Blackline Automaat, m. '90,
92000 km, zeer compl. uitgev.
in zilvergrijs metall., zwart ve-
lours int, 4 hoofdst, elektr. ra-
men, centr. vergr., getint glas,
stuurbekr., lichtmet. sportvel-
gen, smettel. staat, aanrijding-
vrij, ’26.950. CAR CENTRE
Haarlem B.V. 023-329750. Zon-
dagtelef. infovan 11-3uur.
Volvo 740 GLE TURBO Diesel
Aut, bj. '87, vele extra's, o.a.
get. glas, airco, magn. velg.,
orig. Volvo stereo radio/cas-
sette, schadevrij, 1e eig.

’ 18.900.Telef. 02294-3034.
Volvo

Amsterdam
Company Cars

940 GL Aut.
940 Estate
940Turbo

440TurboAut.
CIRCA 1 MAAND JONG

SPECIALE PRIJS
KOLLENBERGWEGI3

AMSTERDAM-ZUID-OOST
020-6966811

Terug van financ.instelt: VOL-
VO 360 20GL, m. '88, Pullman,
get. glas, 5-bak, LPG etc, geh.
als nieuw, ’10.950. ANWB/2
jr. gar./inr./fin. mog. 02510-
-21298. ,
VOLVO 340 Aut, bj. '84, 1e
eig., 70.000 km, LPG, ’5500.
030-940065.
Volvo 740 GL Turbo Diesel,
orig. bj. '89, spierwit, onderh.- <boekje t.i., ’27.950. Inr./fin./
gar. mog. „CARPOINT",
02510-12651. ;
760 GLE Turbo D Interc. AUT.
1986, alle mog. opties, ’ 13.950.
Inr. enfin, mog. 070-3466788. i
244 GL DIESEL overdr., ve- ■lours bekl., stuurbekr., '82 APK j
5-92 f 3500.02230-37458.

'"EXCELLENT CARS BV"
Volvo's. Zéér scherp geprijsd!!
780 Coupé Bertone, '89, zwart.
760 GLE, LPG, '90, grijs. 740
GLT 16 V, '89, antrac. 740 GLE,
airco, '89, antrac. 760 GLE
USA, '87, antrac. 240 GLT,
LPG, '89, antrac. 240 Gr. Luxe,
overdr., '87, grijs. 240 Gr. Luxe,
LPG, '85, bordeaux. 745 GLE D,
'87, grijs. 245 Gr. Luxe, '88,
LPG, bl./gr. 245 GLi Aut, '85,
antrac. 245 Gr. Luxe, '85, LPG,
grijs. 345 Gr.Luxe, '80, Aut, bl.,
’2900. 24 mnd. garantie! Inr./
fin. mog. Excellent Cars BV,
Rijksstraatweg 360 (N 44),
Wassenaar, 01751-18155 +
zondag ***
VOLVO-NIEROP biedt aan: 240
Van, LPG, '85. 740 GL Sedan,
LPG, '89. 440 GL 18 KPD,
45.000 km, '89. Div. Volvo's
340/360 v.a. '84 t/m '89 (ook
met autom., alle auto's met
NAP-pas). Vancouverstr. 2-12
A'dam-West, 020-6183951.
Volvo 360 GL INJ. 2-1., 1987,
92000 km, 5-drs., wit, kantel/
schuifdak, get. glas, centr. slui-
ting, toerent, temp.meter,
r.zijspiegel, LPG 60 I, 4 sp. 7 B
equal./verst, stereo r./cass.,
trekhaak. Vraagprijs ’ 12750.
070-3652489.
Van 1e eig., Volvo 440 GL, okt.
'89, LPG, in ZEER goede staat.

’ 18.500. Telef. 08380-14929.
Volvo 740 GL, 2-'B9, LPG,
trekh., STEREO. Prijs ’21.500.
Inr. mog. 03494-59299.
Volvo 740 GL 2.3 inj., m. '90,
brons metall., 5-bak, st.bekr.,
cruise control, MTS radio,

’ 25.950. KARST Beverwijk.
02510-10478/12264.
Volvo 440 GL, '89, met kat, 1e
eig., grijs, 61.000 km, I.Z.G.ST.
’22000. Inl. 01720-31918.

Stationcars
ANWB-GEKEURD
04255-4500

Volvo 740 GL, LPG, AUTO-
MAAT, okt. '87, in nieuwstaat,

’ 17.950.040-434405.
Volvo 440 GLT, '90, rood,
I.Z.G.ST., weg. vertr. buitenl.,
24.000 km, rad./cass., ’ 27.000.
Telef. 01751-78630.
Volvo 760 GLE, BLAUW me-
tall., m. '88, met alle denkb. ex- 'tra's, 1e eig., pr. ’27.500.
08380-22976.
Unieke aanbieding, bijzonder
excl. Volvo 740 GL Stationcar,
m. '91, zeer compl. uitgev. in
antraciet metall., grijs gemêl.
inter., 72000 km, 4 hoofdst,
getint glas, stuurbekr., 5-bak,
centr. vergr., LPG-onderbouw,
smettel. staat, aanrijdingvrij,
’44.500. CAR CENTRE
HAARLEM BV, 023-329750.
Zondag telef. infovan 11-3uur.
Volvo 340 SEDAN, 1.7 motor,
bordeauxrood, i.z.g.st, 98.000
km, 8-'B6, vr.pr. ’6500. 023-
-358276.
340DIESEL 5-drs. H.8., bj. '89,
blauw metall., keurige auto,

’ 10.750.Telef. 023-321881.
Volvo 240 DIESEL, bordeaux-
rood, sunroof, central lock,
136.000 km, bj. mei '86,

’ 14.950. Gar./fin./inr. mog.
Zwaan, Lisse, 02521-20997.
VOLVO-ONDERDELEN, nieuw
en gebruikt, ook voor zending.
Klein Zweden, 03486-3135.
VOLVO 343 DLS. bj. 1981,
nwe. banden en APK, duurste
uitv., ’ 2200. Inl. 055-335780.
Volvo 760 GLE. bj. '83, in PER-
FECTE staat, weg. sterfgeval.

’ 11.500. Telef. 020-6002523.
Volvo 480 ES Coupé, rood,
sportvelgen, schuifdak, alarm,
5-bak. CAESAR Auto R'dam,
010-4779510,Aelbrechtskade.
740 GL 23, bj. '87, LPG,
d.blauw, rek. ter inz., i.z.g.st,

’ 15.000.Telef. 01830-27077.
VOLVO-ONDERDELEN, 200,
300, 700. 040-535398, fax 040-
-530091.
Aparte Volvo 480 ES Turbo
(kent. TR-16-KJ), '89, blue
metall., zonw. glas, lichtmet.
velgen, 5 versn., elektr. ramen,
centr. lock etc. Nw.pr. ’ 59.750,
schadevrij en in prima staat
’28.950. Met gar. Inr./fin. en
ANWB mog. Automobielbedr.
SMIT HAARLEM BV., Rijks-
straatweg 174, Haarlem. Al 18
jaar een begrip. 023-380942

340GLRedline
bj. '88. 04780-84742

Van 1e eig. Volvo 740 GL
ESTATE, Blackline, m. '89,
84.000 km, l.m. velgen, electr.
dak en ramen, Volvo stereo en
alarm. Prijs ’34.900. Telef.
070-3466782
Volvo 244 GL, l.blauw metallic
eind '82 5 versn., PERFECTE
st., APK, ’ 6200. 02949-3530.
HH. hand., tegen mr.prijzen:
Volvo 740 GL 23i, wit, ABS,
cv., 1 -'89,’ 25.000. 3401.7 DL,
grijs met, LPG, 3-'BB, ’ 10.250.
Volvo 440 GL, 3-'B9, ’18.500.
BEREBEIT. Amsteldijk 25,
Adam, 020-6627777.
Volvo 440 GLT van Volvo-ME-
DEW., 1 jr. oud, vr.pr. ’ 28.500.
045- 421204of 05780-16342

Verkerk B.V.
Volvo-dealer

Utrecht, 030-660244
940GL231nj 1991
760GLEEstate Automaat ..1990
760GLE Automaat 1989
740 GL Estate Turbo 1990
740GL Estate Blackline 1989
740GL Estate 16V,LPG 1988
740GL Estate Aut., LPG .1988
740GL Estate Turbo D 1988
740GL Estate, LPG 1988
740 GL Estate Turbo D 1987
740 GL Estate, LPG 1986
740Turbo Intercooler 1990
245 DLStationcar 1990
245 DLStationcar 1984
240GL, LPG 1986
340Automaat 1990
440, LPG 1990
440Turbo 1989
440GLT Injectie 1988
440GULPG 1988
480Turbo 1989
480ES 1989

Nieuwegein, 03402-66860
740GL Estate, LPG 1990
740GL Estate 1989
245 GL Stationcar 1989
480Turbo 1991
440GLTInj 1990
440GLLPG 1989

Bilthoven. 030-282105
740GLLPG 1988
740 GL Blackline 1989
480ES 1989
440GL 1991
340GLSpecial, 5-drs 1990
VOLVO 340 DL, m. 1987,
blauw, 1700 cc, 5-bak, LPG,
nw. APK, ’ 7900. 02155-12854.
""480 ES*" VOLVO, bj. 1987,
1e eig., get. glas, grijs kent,
i.nw.-rt., ’19.950. Inl.: 02205-
-1851 (direct leverbaar).

z_
Belastingvrij sparen voor 01-01-1992*

tegen het hoogste rendement kan met het
Zonnigste 0 Toekomst Spaarplan
l Belastingvrij uit te keren na 30 jaar I

Inleg f. 50,- wordt f. 154.000,-* resp. f. 230.000,-**
per f. 125,- wordt f. 385.100,-* resp. f. 575.000,-**

maand f. 250,- wordt f. 770.200,-* resp. f. 1.149.900,-**
% /—.—.r r\__\r\ * Uitkering bij een gemiddeld neto rendement van 12%* resp. 14%**VOOr Oor) * Tegen een kleine toeslag wordt uw spaarplan vrij vanbetaling bij

r\/YVI arbeidsongeschiktheid. Belangrijk gezien denieuwe kabinetsplannen,
r-Tv-LJ~-^T^ -k Tussentijds kunt u gedeeltenvan uw spaarpremie opnemen, voor-
ry waarden opaanvraag
<rf 1 ~ ** J\ * Het plan voldoet aan de normenvoor deRijksambtenaren spaar-
Q^>«/A| regeling + Bedrijfsspaarregelingen bv. Akzo, Shell,Unilever e.a.
'-K^rVK * Wij bemiddelen vooro.a. Nat. Nederlanden, Zwolse, AMEV. Delta Lloyd

(en vele anderen)
tnCil/rMnct * Vr'i van '"komsten en vermogensbelasting (art. 25 en 26 wet inkom-
LUCÏMJI I 10l stenbelasting).

Wijadviseren u direkt uw spaarplan af tesluiten i.v.m. de nieuwe wetge-
ving (De Brede Herwaardering). Definitieve ingang 01-01-1992.
Een aantal belangrijke spaardoelen noemen wij u:
" Vooreen aanvulling op uw oude dag * Voor een vervroegde pensionering (VUT)

" Vooreen eigen huis " Investering

" V00r.... (vult u zelfmaar In) " Voor de kleinkinderen

" Studiekosten voor de kinderen " Om tJLt eenlening in te lossen

ANTWOORD- '" GAARNE INLICHTINGEN OVER:
COUPON x±. 't Zonnigste .S Toekomst Spaarplan. IDE GRAAF **
ASSURANTIËN 'Antwoordnummer 100 i Naam: Voorl.: M/V I
4330 VB MIDDELBURG
Postzegel niet nodig i Adres
Kantoor Fax 01180-13811 I
De Ruyterstraat 24, Middelburg
Tel. 01180-33035 \ Woonplaats: Tel.: I
Open: ma.t/mvrijdag
van9.ootot 17.00 u. 1 Postcode: Geb.dat
Lid: N.V.F. j " ■

Pracht VOLVO 340 DL, aut., bl.
met., nov. '83, APK 7-92 pr.

’ 3750. Telef. 079-613369.
VOLVO 440 GLS, 15.000 km,
1e eigenaar, 1990. Prijs

’ 29.500. Telef. 06872-1508.
JAN DE BOER heeft gebruikte
Volvo-onderdelen

02260-14157
Volvo 480 ES, LUXE uitv., bj.
'86, 69.000 km, z.g.a.nw. Te
bezicht. Schepenstr. 4,
Baexem, telef. 04748-1942
Volvo 740 GL 23 AUT., 4-'B9,
66.000 km, metall., schuifd.
Prijs ’ 24.500. 03494-59299.
343 DL 1982(eind), APK-gek.,
PERF. auto, ’2300. Telef.
02159-14083 na 16 u.
Volvo 740 GL LPG, airco,
ALARM, metallic, 09-'B6, mod.
'87, cv., 4 hoofdsteunen etc,

’ 16.250. Telef. 080-584248.
Unieke kans Volvo 440 GLT
INJECTIE, m. '90, antraciet,
Necam LPG, sportvelgen, spoi-
ler etc. Slechts ’21.950. Inl.
01830-30654/60099.
Volvo 440 GLT, '89, LPG, dia-
mant BLACK, get. gl., ’ 18.950.
Inr. mog. Telef. 02990-29251.
Volvo 480 ES 1987, ZWART,
radio/cass., 100%, ’24.500.Telef. 073-425029.
740 GL Station, antr., Shadow-
line, 110.000 km, '88, alu vel-
gen, Selles Auto's, 05204-6451.
Volvo 740 GL Turbo Intercooler
Stationcar, m. '87, alle opties,

’ 28.900. Autobedrijf
SCHIPHOL, inr./fin./gar. mog.
020-6041885.
Zéér complete, uniek mooie
Volvo 240 GL 23 Automaat,
'88, LPG-inst., stuurbekr., ve-
lours Pullm. int., get. glas, 5
versn., doorlock, kleur papy-
ruswit etc, ’17.950. „FRED
HEHL Autobedrijven", 3-12
mnd. gar., fin./inr. mog. 023-
-292400.
Unieke Volvo-show bij Car
Centre Haarlem 8.V., zeer ex-
clusieve 740/240 aanbiedingen
voor ongelooflijk lage prijzen,
bj. van '86-'9O, alle uitvoerin-
gen, automaat, LPG, station-
cars enz., alle auto's zijn voor-
zien van servicepapieren.
N.A.P. registratie en km-stand
certificaat. Inruil, financiering,
leasing, garantie 3-24 mnd.
mogelijk. Betaal niet te veel
voor uw nieuwe Volvo occa-
sion maar bezoek De! Volvo
occasion specialist van Neder-
land: CAR CENTRE Haarlem
B.V. Zijlweg 35, Haarlem, telef.
023-329750. Zie onze aanbie-
dingenelders op deze pagina.
Let opl! Let op!! Cruquius
ruimt op!! Volvo 740 GLE 6-cil.
Turbo Diesel, m. 1989, in de
schitterende kl. petrolgreen
metallic, zonwerend glas,
elektr. overdrive, 4x hoofdst.
enz. enz. ’ 26.950. 2 jaar gar./
inruil mog. CRUQUIUS Auto-
mobielen, 023-292520.
Weg. omstandigh. Volvo 340
DL AUTOM., met open dak,
jan. 1988, km.st. 29.000, vr.pr.
ft 2.000. 02975-63249.
740 GL BLACKLINE, 2-'9O, nw.
mod., blauw met. etc, i.z.g.st.
f 31.750. Telef. 030-251029.

460GLE
SEDAN, 49.000km

zwart metallic, 1990, ’ 34.950
MIDDELBEEK LIMMEN

Rijksweg, Limmen, 02205-1445
745 GL STATIONCAR, 11-'88,
metallic, schuifd., w.w., c v

’ 31.950mcl. 04118-1363.
Door de bank teruggenomen:
VOLVO 740 GL '88, 4-drs., s-
bak, elektr. schuifd., get. glas,
grijs metall., als nw., ’ 14.750.
Met boekjes. 2 jaar gar. Inr./fin.mog. 02158-23246/26778.
Volvo 360 SEDAN 20, LPG,
trekhaak, APK, 1986, ’9lOO.
Telef. 03443-2843.

Volvo 360 GLT INJECTION,
3-drs., m. '87, antraciet metall.,
zonw. glas, Vialle LPG, 5
versn., Pullman int., spoiler,
sportvlg., koplampwissers,
stuurbekr., cv., ’8950. Inr.,
gar. ANWB-keur. Autobedrijf
A.M.N., 03403-80513.
Volvo 245 VAN, mei '80, goede
staat, APK nov. '92 ’3500.
BTW-fakt. mog. 079-423744.
ZEER goed onderh. Volvo 360
GLI Sedan, '87, w.w. glas,
stoelverw., dubb. spiegels,
rad./cass., evt. met LPG,
90.000 km, APK 5-92 Vr.pr.

’ 12750.Telef. 08338-54035.

Volvo 740 Intercooler Turbo
Diesel, '89, zeegroen met.,
do. blauw inter., get. glas,
elektr. sch.k.dak., elektr. ra-
men, elektr. spiegels, central
lock, stereo, etc, etc. ’ 25.950.
„FRED HEHL Autobedrijven",
3-12 mnd. gar., fin./inr. mog.
023-292400.
Volvo 343 DL AUTOMAAT,
met APK, 1981. Vr.pr. ’l5OO.Telef. 020-6592915.
Bijzonder exclusieve Volvo 740
GL, m. '90, 90.000 km, nieuw-
ste kleur signaalrood, zwart/
grijs gemêl. stoff. inter., 4
hoofdst., getint glas, st.bekr.,
5-bak, stoelverwarming, centr.
vergrendel., smettel. staat,
’24.950. CAR CENTRE
HAARLEM BV, 023-329750.
Zondag telef. info van 11-3 uur.

240 2.3 GL
Stationcar

1990,50.000km, wit, LPG-o.b.
met volledige GARANTIE

Autobedrijf Avelingen, off.
Peugeot-dealer, 01830-33733

Volvo 440 GL, m. '90, d.grijs
metall., in splinternw.staat,
’19.750. Gar./inr. en fin. mog.
TRISTAR Auto's, Oud Loos-
drechtsedijk 56, Loosdrecht,
02158-27600.

245 GLE
'85, antrac.grijs metall., zeer
veel extra's zoals led. bekl.,
open dak, trekh., niv.reg. etc.

’ 17.500. Telef. 02949-3303.
Volvo 740 GL Turbo Diesel
Stationcar, 1988.Volvo 740 GL
Diesel Stationcar, 1986. Volvo
740 GLE Stationcar, 1986. Vol-
vo 480 ES, 1986. Inr. mogel.
Telef. 040-110094.
Volvo 340 DL AUTOM., bj.
1989, 17.500 km, get. gl., als
nw. BOVAG-gar. ’ 13.950.
Inr./fin. mog. A.C.D., telef.
020-6001502/6995176.
340 DL DIESEL, 3-'BB, wit,
APK 11-92 i.z.g.st., ’9750.
Telef. 03498-3395/1549.

480 ES
Ixwit 6-'BB
Ixrood 9'BB

VOLVO-DEALER
Van Asperen

Alblasserdam, 01859-14088
Volvo 240 DL Van Stat.car,
LPG onderbouw, '87, ’17.950.
Autobedrijf LOKHORST, mr./
fin./gar. 03489-1868/1853.
Exclusieve Volvo 740 GLE Tur-
bo Diesel Automaat/4, m. '87,
turquoisegroen met., groen
glas, vel. bekl., stuurbekr., elek.
ramen, deurvergr., stoelverw.,
4x hoofdst., spec. magn. sport-
velg. etc, Ie eig., onderh.pap.
aanw. + Nationale Autopas!!

’ 16.950. Garantie, mr. mog.
„HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
240 GLD Van Station, 6-'B7,
5-drs., ’ 12900. 340 1.7, 9-'BB,
’9BOO. Inr./fin. Fin.kant. 035-
-64444/61842
245 STATION, '79, LPG-0.b.,
nwe. banden, schokbrekers en
uill. ’ 2550. 02291-1431.

Volvo-sloperij
Elferink, Enter
05478-1539

Zeer MOOIE Volvo 340 20GL
bj. '87, velours inter., 5 versn.,
get. glas, stereo etc, in onbe-
risp. st., ’7950. 02240-16912
„DE WAAL"Automobielen.
760 GLE AUT., LPG, m. '84,
div. opties, APK tot 7-92
Vr.pr. ’ 10.750. 055-338034.
T.k. VOLVO 240 GL Station,
LPG-onderb., bj. 1984, APK
15-8-1992 pr. ’10.500. Telef.
03454-1920.

Volvo 480 ES, '90, zilver met.,
luxe stoffen inter., getint glas,
schuif/kaneldak, centr. ver-
grendeling, Volvo alarm, LPG,
elektr. ramen, dubbele spiegels,
lichtmetalen velgen. Auto verk.
in nieuwstaat. Prijs ’ 29.950.
Telef. 02240-98873/98256.
Lancia-dealer AUTOSTAD b.v.
Bijzonder exclusieve Volvo 740
GL m. '90. Zeer compl. uitge-
voer in rookzilver metall., grijs
velours inter., 4 hoofdst., getint
glas, st.bekr., 5-bak, 4 elektr.
ramen, airco, Volvo MTS-ste-
reo, centr. vergrendel., lichtme-
tal. sportvelgen. ’ 29.950. CAR
CENTRE HAARLEM BV, 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-3uur.

VOLVO 240 Station Van, U
kent., bj. '86, 5-drs., LPGfd.bl., mooi, ’ 9750 excl B
01724-9320. J
Volvo 760TurbL

Intercooler Aut., bj. juli, \r
lichtbl. met., l.m. vlg., ajv
stereo, schuifd. enz. BesHfl |
nieuw. Nw.pr. ’115.000. *%

’ 24.500. Met BOVAGJ '"02269-1203.
440 GLT, 4-'B9, 125.000L
5-deurs, LPG, w.w. glas,Jj
velgen, central lock, a^2rookzilver, ’18.950. 44aJ!HB. 1-'B9, 113.000 km, wHo
drs.. LPG, ’15.950. 7401/
Diesel, 4-'BB, 168.000krO-J"w.w. glas, stuurbekr., aft
schuifd., central lock, tr.Wk

’ 18.950. 240 Van Diesel, *£107.000 km, bordeauxr'*
’13.950. WITTEBRUG, t*i
070-3994011. M
Volvo 740 ESTATE 23, 37' *km, 1990. Volvo 740 Estat* "GL, 85.000km, 1988. Volvo'!
GLT Inj., 35.000 km, 10"
Autobedrijf Feyten, Del'
05407-61266. 1
Volvo 780 Coupé BertonörT
rookzilver metall., blauw &
inter., 4 hoofdst., get. glas, g
torn., aircond., LPG, rt_
velg., cruise control,
elektr., schuif/kanteld. _\
’59.500. Volvo 240 Bladerm. '87, rood, stoff. iffl
hoofdst., get. glas, 5-bak, v\
siervelg. enz., ’12950. A-c
HOOFDDORP, 023-294072^

480 ES
m. '87, antrac, nieuw
’19.750.

740 Stat. GLÉ
11-'B9, antrac, shadrVj
aut., gas-onderb., nw.st'
’35.900.

IMPALA ZOETERMEER
Telef. 079-163661 i

Volvo 740 GL Combi, '140.000 km. BOVAG-AulO"
drijf deBEUER, 06889-15(&\
Volvo 740 GL TURBO o,\
'87, antraciet, i.z.g.st., /

’ 15.500. Telef. 04180-1469%
Smetteloze Volvo 240 GIT
sel, m. '86, duurste uitvo*f-
papyruswit, blauw stoff. inlj
hoofdst., get. glas, st.bekr--
bak, centr. vergrendel., F
staat van onderhoud, aa*
dingvrij, gemêl. velours il;
hoofdst., ’ 9950. CAR CEN1.HAARLEM BV, 023-329'
Zondag telef. info van 11-3j

Onderdelen :
""Nieuwe en gebruikte"'
types. Tevens revisie en C .
tage. Ook schadereparatie^jverzendingen. Telef. 08?
75574/76498. j.

240 GLE, m. '83, ZIÜ^GRIJS, nwe. bnd., als niw

’ 6950. Telef. 04923-66427. a
740 GL DIESEL nov. 1*
st.bekr., cv., getint glas-j
hoofdsteunen, trekh»!
i.z.g.st., ’ 12250.04132-722%
T.k.a. VOLVO 345 L, bj. I*Jgekeurd tot nov. '92 vr-
f 1250.Telef. 020-6207253
Door de bank teruggenofl 1?
VOLVO 340 GL Diesel HB \
5-bak, get. glas, blauw met*
als nw., ’11.750. Met boeNj
2 jaar gar. Inr./fin. m"
02158-23246/26778. J
M. R ieder Auto's, VOL^OCCASIONS Bussurn!! 240JDiesel Stationcar, 3-'"
„Grand Luxe uitv.", absoljj
als nw., ’ 23.500. 740 GL Ti_Diesel, model '88 (10-'B7), fifl
metall., 4/overdrive, aif*
i.z.g.st., ’19.900. 740 GL V.
sel, 6-'BB, d.blauw metall-J
eig., ’18.750. 740 GL, 7-'
LPG, l.blauw metall., 1e et
’17.750. 740 GL Diesel, 2-j
grijs metall., 1e eig., ’17.3740 GL, 7-'B7, LPG, wit, <J
extra's, ’ 16.900. 440 GL 4-1
LPG, d.grijs, 92000km, 1e«f’18.750. 244 GL, 3-'Bl, Lr
i.z.g.st., ’3500. 343 DL A!
torn., 1979, APK 5-92 ’'<i.
Bussurn, Graaf Florislaan \Villawijk „Het Spiegh"'
02159-12638en 06-52862751;
Volvo 760 GLE, LPG, autoj
bord.rood met., el. sch.dak, *co, st.bekr., magn.vlg., "bekl., 4 hoofdst., dubb. *w.w.glas, zien is kop*
’11.950. AUTO VERKO'
Heemstede, mcl. aflev., gar.'
ruil en dir. huurkoop m"
02502-46875. j»
244 GL DIESEL overdr., 10-\i.z.g.st., APK, mot. def., ’ #
(evt. mot. gevr), 020-627451'

VW Golf Turbo Diesel „Man-
hattan'' uitv., m. '87, alpinewit,
luxe Manhattan int, hoofdst, 5
versn., kuiplijsten, Manhattan
velgen etc, ’ 15.950. Gar./
inr./fin. mog. „CARPOINT",
02510-12651.
"" UNIEKE nieuwst!! Golf 1.8
GTi (uitv. kat), m. '88, blue/gr.
m., sportint, get. glas, 5-bak,
Ronal sportv., audio, cv., spoi-
lers etc. Nü ’17.000! Wasse-
naar, 01751-18155"'
PASSAT Variant CL Diesel, zil-
ver, van part., goed onderhou-
den, ’ 6750. Gar./inr./fin. mog.
Telef 075-171505.
Jetta 1.6 Pacific, grijs met, mei
1990, ’21.750. Jetta 1.6 Paci-
fic, metallic, 1991, ’27.500.
AUTOVROON VW/Audi-dea-
ler. Contactweg 47, Adam
Sloterdijk. 020-6869611.
PASSAT GLD, 5-drs., metall.,
bj. '81, nw model, geen roest,
’2950 02159-12552
T.k. VW GOLF 1.6 D, bj. '84,
nw. mod., 5-bak, rood, nwe.
APK ’ 7650. Inl. 05765-2855.
JETTA, bj. '87, 1,6 Elan, 4-drs.,
LPG, 106.000 km, antraciet,

’ 12650. Telef. 02503-32970.
Schitterend mooie VW GOLF C
Benz., 4-drs., orig. '85, 87.000
km, 1e eig., 1e lak, zilver, boek-
jes aanw., ’ 8500. 070-3668426.
GOLF Diesel, bj. 9- '86, 103.000
km, tornadorood, Scand. uitv.,
1e eig, ’ 11.500. 030-944578.
VW GOLF GL Diesel, t. '81,
zeer mooi en goed, APK '92

’ 2800 Telef. 023-355800.
VW PASSAT D, 5-drs., magn.
vlg., stereo, i.z.g.st, bj. '84,
vr.pr ’ 5450. 03443-1613/3375.
GOLF GLS Cabriolet, m. '82 bj.
11-'Bl, stereo, afstandsalarm,
w.w., sportvelgen, metallic, in
zeer goede staat, ’12950.03404-17338.

Golf Diesel
bj. eind '86, nieuw kent, APK
enz., d.blauw, 5-versn., GTD-
uitv., in abs. nieuwstaat. Vr.pr.

’ 10.500. 06202-26715/20960.
VW POLO 1.3 Fox, 44.500 km,
bj. aug. '89, in nw.st, ’ 13.950.
03200-44004of 03210-18680.
VW GOLF Diesel, m. '87, s-
bak, auto verkeert in nieuw-
staat, ’ 9750. 023-278103.
Volkswagen PASSAT Station
Variant CL 66 kW. 3-'B9, wit,
LPG, ’ 27.950. 04906-1387.
VW SCIROCCO GT, bj. '77,
sp.velg., met zwart, APK '92
vr.pr. ’ 1500. 02523-77283.
Nieuwste model '89, VW Pas-
sat Sedan 1.8 CL 66KW met
5-bak. LPG, get. glas, dik stoff.
int, verk. in perf. staat,
’19.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
POLO Fox, '89, ivoorwit, grijs
kent., 16.000 km, ’9500. 020-
-6368341.
VW GOLF C Diesel Stayer, '82
5-bak, blauw metallic, nieuwe
APK, ’ 3950 Inl. 023-331816.
VW GOLF 1.3 t Madison, bj.
aug. '90, 17.500km, metall. bl.,

’ 22500. Telef 03420-90846.
Passat CL 1800 Variant, wit,
verlaagd, sportvelgen, sport-
grille, LPG-onderbouw, 1990,
’33.750. AUTOVROON VW/
Audi dealer, Lod. van Deyssel-
straat 77, 020-6116715.
GOLF GTi 16V, '86, d.grijs, plm.

’ 600 spuitwerk, boekjes
aanw., ’ 15.750 mcl. BTW. Te-
lef. 010-4180013. 06-52739505
VW Golf AUTOMAAT Diesel,
bj. 8-'B6, beige metall., 113.000
km, 1e eig. Nissan-dealer
Rosch, 04120-45545.
Golf GTI, m. '87, 79kW, serv-
boekje, 5-drs., get. glas,
sportv., afst.alarm, cv., stereo,
boordcomp., ’16.950.
EXPOCAR Trad., 020-6153933.
VW GOLF, bj. m. '83, i.z.g.st,
bordeauxrood, prijs ’ 4250.
020-6411274.

GOLF GTi 1800, bj. 1983, bruin,
met alarm, in goede staat
Vr.pr. ’ 10.500. 01713-16307.
2x VW Polo DIESEL Station,
3-drs., 5-bak, 79.000 km, zeei
ruim/zuinig, verbr. I:2Z nieuw-
staat, m. '88, v.a. / 9950. Inruil.
BOVAG-gar. Wim Overeem,
02513-12484, óók zo. 12-16.
VW PASSAT 1.6 Benz. Sta-
tioncar, '87, bijz mooie st., fel-
blauw, get. glas, tr.haak,

’ 10.950. Inr./gar. 02503-38470
VW Golf I.Bi Millionaire, m. '90,
zeer compl., o.a. blauw metall.,
LPG, 5-bak, luxe Pullman bekl.,
spec. grille, lichtmet. velen etc,
nieuwst. / 21.950. Autobedrijl
EEKHOF, 02907-2785/6628.
VW GOLF Diesel, bj. '81. type
'82, in prima staat, APK tot 8-
-11-92, ’ 2750. 035-856599.
GOLF GTI 16 V, bj. 1987, zeer
goede staat, sportvlgn. Vr.pr.
’lB.OOO. Inl. 080-777304.
T.k.a. witte GOLF 1.3. bj. '84.
met rechter zijschade, verkeert
verder in perfecte staat, APK,
vaste prijs ’ 4000. 08330-50604
GOLF 1300, type Tour, bj. '88,
41.000 km, lichtbl. metall., m.
stereo-install. 010-2131108
SCIROCCO, USA-uitv., vele
extra's o.a. airco, + BBS vlg.,
gerev. motor, vr.pr. ’ll.OOO.01721-8369/8356.
T.k. VW PASSAT GL Variant
79kW, bj. juli '90, donkergroen,
km.st. 21.000, vele access. Te-
lef. 020-6134461 of 6164354.
GOLF GTi G6O, bj. '91, veel ex-
tra's, orig. plm. 7000 km, pr.
n.o.t.k. 06-52773218.
VW GOLF, knalrood, maart
1980, 3-drs., APK 8-92 ’ 2500.
02993-68281,Volendam.
VW Polo Shopper, bj. '83, zeer
mooi en goed, ’3950. 100%
gar./fin. Gar. SNIJDERS, 020-
-6124248/6151726, ook zondag.
Door inruil verkregen mooie
VW JETTA 1.6 CL, LPG, m.
'87, blauw van kleur, getint
glas, dubb. spieg., 5 versn.,
siervlg. blauwe stoff. inter., etc.
etc, ’ 8950. Gar./inruil mog.
02508-3660.

Golf GT 4
bj. 1987, mod. 1988

Telefoon 040-460707
VW JETTA GLS, 6-'Bl, APK,
techn. 100%, vr.pr. ’1950.
020-6142978.
Van part. GOLF Diesel, m. '85,
APK 10-92 en extra's, vr.pr.
’7500. 030-615984.
VW Golf 5-drs. Diesel, m. '90,
alaskawit, gemêleerd dessin
int., 5-bak, smetteloze staat,
’18.950. Autobedrijf EEKHOF,
02907-2785/6628
VW Golf 1.3, bj. 1987, 63.500
km, BLAUW metall., z.g.a.n.,

’ 12500.Telef. 02503-38518.
Golf DIESEL, 5-'9O, 5-bak,
24.000 km, d.blauw, 1e eig.,
vr.pr. ’ 19.750. Inl. 073-132259.
VW GOLF Diesel, bj. 1989. bor-
deauxrood metallic. Prijs

’ 16.500.Telef. 02990-70760.
VW Passat Diesel, m. '86, s-
drs., spierwit, perf. staat,
’7500. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp. 020-6533475.
T.k. van part. GOLF GTD, an-
trac, 8-'B6, nwe. APK/banden
en motor (aantoonb.), Ronal
l.m. velgen. Inl. 080-580188.
Voor u ingeruild VW Golf die-
sel, 10-'81, signaalrood, ’ 1950.
Inl. Autobedrijf SCHIPHOL, te-
lef. 020-6041885.
VW PASSAT Variant CL Die-
sel, 5-'B6, 5-versn., grijs met,
zeer mooi ’ 9800. 02975-66825.
VW JETTA C Diesel Stayer,
5-bak, 150.000 km, bj. 3-'B3,
APK 3-92 i.z.g.st.! ’4500.
033-754294/726294.
VW PASSAT CL Variant 18001,
zwart metallic, div. opties, mei
1987. Vr.pr. ’13.950. Telef
01849-3243.

760 GLE TURBO Diesel Inter-
cooler Automaat, 10-'B6, 1e
eig., petrolblue metall.,
’22500. 740 GL 1-'B9, LPG,
petrolblue metall., ’ 23.750. 740
GL, 2-'B9, LPG, wit. ’23.750.
740 Blackline Stationcar, 11-
-'BB, LPG, wit, ’ 31.500. 240 GL
Diesel, 4-'BB, d.blauw metall.,
’19.500. 240 Stationcar Van,
2- '86, LPG, trekh., wit,

’ 12500. 440 GL 10-'B9, antra-
ciet, 1e eigenaar, 40.000 km,
vele extra's, ’ 19.500. Telef.
033-635589of 06-52862563.

T.k. Volvo 345 DL. AUTO-
MAAT, bj. 6-'Bl, APK juli '92
vr.pr. ’ 1500. 020-6992217.
iVolvo 740 GLE 16V, bj. '90,
BLAUW metallic, ’ 42500. Te-
lefoon 03480-13956/18296.
Vofvo 265 GL 1979, LUXE
uitv., airco, LPG, APK, roest-
vrij. Telef. 03499-87253.
Volvo 740 Estate, '88, LPG, wit
van kleur, get. glas, blauw int.,
stoelverw., 5 hoofdst., airco,
centr. vergr., stuurbekr., dubb.
spiegels etc. ’26.950. „FRED
HEHL Autobedrijven", 3-12
mnd. gar., fin./inr. mog. Telef.
023-292400.
Volvo 240 VAN, bj. okt. '86,
LPG-onderbouw, kleur wit.
Telef. 04955-1903
Volvo 340 GL, '89, als NIEUW,
blauw metall., 6000 km!
/ 22500. Telr-f. 075-312817.

Van 1e eigenaar zeer mooie
Vofvo 480 ES, m. '88, kl. sig-
naalrood, stuurbekrachtiging,
centr. vergr., elektr. ramen, 5
versn., getint glas, luxe stoffen
sportinterieur, deze auto ver-
keert geheel in optimale staat.
Prijs ’ 21.950. Inruil/financ/
garantie. AUTO
VLIETSTROOM, 070-3877768.
Volvo 360 GLS, '85, Sedan 2
Itr.. grijs metall., LPG-inst.,
Votvo stereo, trekh. etc ’ 8950.
CARPORT, 023-241900. 1 jaar
gar + autopas!! Inr./fin. en
huurk. mog.
Volvo 340, 2-drs., DIESEL.
1966. Volvo 360, benz., 4-drs..
1988.Telef. 073-410108.
VOLVO 440. aug. '90, 15.000
km met sp. + l.m. velgen, kl.
donkerbl., i.st.v.n., ’23.500. Na
14.00 u. 010-4730678.
VOLVO 245, bj. '77, LPG, APK
febr. '92 kl. beige, ’1750.
Telef. 02995-3309.
Volvo 760 GLE TURBO IC, m.
'88, 1e eig., zeer compleet o.a.
ABS-remsysteem, ASO, el.
schuif/kanteld., airco, l.m. vel-
gen, 5-bak, el. ramen/spie-
gels/vergr., stoelverw., Bosch
alarm, velours int., 4 hfd.st.,
w.w. glas etc. Geh. in bijz.
fraaie cond., nü ’21.950. lnr./2
jr gar /fin. mog. Autobedrijf
Ehrensperger, 02240-13712
Volvo 340 GL bj. 1-91, AUT.,
6700 km, nw.st., ’25.000.
020-6417090 maanrian
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Volkswagen

Auto Stelco B.V.
Officeel dealer Volkswagen & Audi

voor Vlaardingen en Maassluis
biedt aan:
* Volkswagen CorradoG6O (demonstratie-auto)

bouwjaar april 1990, km-stand 5000,kleur blauw metallic

’ 23.5000nder de nieuwprijs.

* Audi 10028 CD, met vele opties (demonstratie auto),
bouwjaar jan. 1991,km-stand 35.000,kleur titan metallic

’ 30.000 onder de nieuwprijs.

" Porsche 911 SC, uit privé-verzameling
bouwjaar 1980,km-stand 112000, kleur moccabruin
technisch en conditioneel in uitmuntendestaat.
PRIJS OP AANVRAAG!

Door inruil verkregen:
" Motorfiets Yamaha, type Maxim 700cc

4-cilinder watergekoeld, 20V,’ 8950.
* Kawasaki Trike

180 cc, bouwjaar 1986, i.z.g.st. (consignatie) ’ 2700

Auto Stelco BV, Dr. Wiardi Beekmansingel 8, Vlaardingen
Telef. 020-4341244, fax 010-4353563

Volvo
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Volvo
? °PH Let op!! Cruquius
""t opü Volvo 740 GLE Au-
c£?at. m. Vialle LPG-inst.. m.
**>" zéér compl. o.a. metallic,
""Werend glas, 4x hoofdsteu-

'■ stuurbekrachtiging, sier-
-7" enz., enz., ’12950. 2
?[ 9ar./inruil mog. CRU-
§££> Automobielen, 023-

-'lOl. 245 GLD- 1981' STA_
Ukk rulm otor, overdrive,
int«kleding, in goede staat,
ï*,' '875° 020-6260044/Sglgjgjax 020-6246040.
V*£ 740 GL ESTATE, bj.
»eb ' LPG' 124-°OO km, l.m."üe-.n' dealer-onderhouden,
rgjOOjelef. 03210-17129.%° 740 en 240 STATION-r"s v.a. "90, ook Vans. Au-Sjggl_Svenska, 06860-75574.I^ DIESEL, "86, 3-drs.,
IrtSP km, donkerblauw,

01749-48213.
[Lo__y° 245 L Station, "78, LPG

Afbouw, trekhaak, schuif-j|^9-92 ’2950. Telef.

Let op!
J_ssL, '89, LPG ’21.950'TURBO.'B9 ’28.950bpECIALE LEASE-PRIJS

Alfa Zeij inga
DAALMEERSTRAAT2O

HOOFDDORP
02503-20707

v*r zeldzame exclusieve aan-ging. vo|vo 240 GL 23 Sta-
?ih/ ' m '87a 10500° km'■ er 3roen metall., bruin ve-5-tLVn,er" hfd st" ge,int glas"
niv st-bekr., centr. vergr.,
Srxore9eling, wiswas-install.'!
I -to'lS' s,aat. aanrijdingvrij,ifiï® CAR CENTRE'_£^RLEM BV, 023-329750.
SÏ!**? telef. info van 11-3 uur.

Bijzonder mooie, zeer excl.
Volvo 440 GL met LPG-inst.,
m. '90, 1e eig., maroonrood,
get. glas, dikke velours Pullman
bekl., hoofdst., 5-versn., door-
lock, siervelgen etc. ’19.950.
„FRED HEHL Autobedrijven ",
3-12 mnd. gar., fin./inr. mog.
023-292400.
Volvo 480 ES, bj. '88, donker-
grijs METALL., stereo enz.,

’ 23.900. Telef. 033-940119.
Volvo 745 TURBO, autom.,
LPG, bj. 1989, blauw metall.,
schuifd., 120.000 km. Pr.

’ 32.500. Telef. 04936-93312
Volvo 340 DL 5-drs. Automaat,
t. '88, grijs metall., Jubilee-
uitv., LPG, 90.000 km, in
nieuwstaat. Prijs ’13.500.
GEBR. BUCHNER 8.V., Berkel
(Z.-H.), 01891-12697/13516.
740 GL STATIONCAR, 1988,
LPG, ABS, airco. Autobedr. A.
Hartman, 05207-62073.

; Volvo 240 GL STATIONCAR,
'84, LPG, donkergrijs met.,
stuurbekr., trekh., alle rek. tei
inz. Pr. n.o.t.k. 033-623024.
± ’ 400 park.schade: 440 GL,
5-'B9, LPG, 84.000 km, als
NIEUW, ’ 16.250. 03494-59299.

I Bijzonder mooie Volvo 740 GL
)23 met LPG, m. '86, petrol-
blauw met., w.w. gl., velours
bekl., stuurbekr., 5 versn.,
deurvergr., 4x hoofdst., stoel-
verw., siervelg., in nw.st., on-
derh.pap. aanw./Nationale Au-
topas!!, ’13.950. Garantie, mr
mog. „HARTMANN" Auto's,
03480-31234 (zond, geop. 1-4)
240 GL Station, LPG-0.b., an-
traciet met., w.w. glas, stuur-
bekr. etc bj. '85, ’ 14.900. 44C
GL, LPG, 4-'B9, ’18.250. 34C
DL, LPG, 2-'B6, ’6200. Inl.
MEKENKAMP AUTO'S,
03405-71384/71119.
", SPEURDERS kunt u opgeven
Ivan maandag t/m vrijdag, van. 08.00 tot 21.00 uur via. 020-6.805.805.

Volvo-dealer Hoogland B.V.
DE GRAEFFSTRAAT 4, ROTTERDAM-BLIJDORP

w„, 010-4667400

'r Jolvo343GLAut., 1-'90 40.000kn
;J^lo343DLAut,l-'BB 45.000kn
'JOvo 343 DL Aut, 11-'B7 52000krr;*o|vo343DLAut.,4-'B7 21.000kn

■■ Met BOVAG-gar. en evt. 1 jaargratisonderhoud
Zastava

$7t9aaf en nog in nieuwstaat bS*ava YUGO 45 E, bj. 26-4- ■_
'££ Pas 38.000 km, boekjes/ ./£h W- t.i. Spotprijs vt^O- Telef. 070-3668426. v

jEWIJSNUMMERS voor
Speurders en Regelspeurders
vorden uitsluitend op aan-
/raag en tegen betaling gele-
gerd.

Personenauto's te koop aangeboden
J^URDERS. 6 dagen per

in De Telegraaf/De Cou-

"' Nieuws van de Dag. De
9a h!?te mart van vraag en
*V(> immers Speurders
l^den gespeld. Speurders

gebeld: 020-6.805.805.

Renault 1.9 GTXI
*6(_Yï b'ue'urn'ere met., 95 pk,

jj*km,spec. striping.
nenaultl.9Tß

te I.4ieGTS
au, *"■ vesuviusrood, nieuwe
'ar,JJ' 22000 km' mcl- fabrga-

RenaultH
n. 87

Spring
d|js ■ articwit, zonwerend
*le_i' Spie9els P'- bumpers in
<jO7/ sportstuur, spec. wiel-
5-rvvln' striping, zonnedak,

o, Renault 25 TXi
Cent nauticblauw met.,
stü 'r- vergr., elektr. sloten,
ala-T^kr., zonwerend gl.,'a£>. 53.000 km.Renault Espace
fc* TSE
*9r_rt' dakre,'n9' centr. ver-a-- elektr. ramen en spie-

stereo- install.. 47.000 km.
A'fa Romeo 2.0

<*
Alfetta

'Brriß Z"ver met vern's. elektr.
Sloten en sPe9els- ALS

„Fiat Uno 60 S
rg,. ?°' vulkaanrood, zonwe-
vv|s 9'as, sportvelgen, achter-
22iw' 5 versn., rechter spieg.,

r^kmo^ord Fiesta 1.1 i
'adio bluesport met vernis,
CHc.r, wisser achter,
o nc5tRS-uitv., 23.000 km. Ver
p*r nw.prijs!

Beretta

*■*
29GT

QT.J7' ultrablue, met vernis,
sWe V '" arco' ABS, velgen,
«lel.. o"insta|L computer, allesA" 23000km.Heugeot4osSß

6tektr' blauw, centr. vergr.,
r*o-in ramen, stuurbekr., ste-
er.2 staL zonw. glas enz.

Renault-dealer
Benelux B.V.

ken °°r A'veen en omstre-
of 020-

-18.00 uur.
5o
WQOEDKOPE- auto's tottèT; / 65° tot ’ 10.000. Mees-
'ui| 9st-. met 1 jaar APK. In-
it\oL s,J®"e financiering en gar.
.ijsJJ Den Brielstr. 18, Adam,
ten aar'emmerweg, bij mo-
> 020-6844079, tot 20.00 uur.

Uw Speurder bij
de automerken

Qa faxen?
_" 5fr dag op

e, °ö5.8030. Houdt u er wel
mee dat uw Speurder

'rwf* °P9egeven op vrijdag"°rde zaterdaguitgave
w, TOT 1200UUR2na ndeld kan worden.ellaard kunt u n°atot 13.00 uur uw

opgeven op
020-6.805.805

Wegens vertrek naar buiten-
land aangeboden ALFA
ROMEO Spider, metallic zwart,
slechts 26.000 km, prijs
’27.500. Jeep Cherokee High
Speed Output 4.0 L donker-
blauw, juli 1991, slechts 15.00C
km, prijs ’ 20.000 onder nieuw-
prijs. Telef. 01192-2310.

' "*DE AUTOCENTRALE"'
Van part.: Alfa 33 QV, '90. Aud
100 CC, "89. BMW 316 1.8,
LPG, "86. 316i, '88. 320iAut.,
'85. 320 Baur, '81. 324 D Aut
'87. 325iX Touring 4WD Aut.,
'88. 520i, '85. M3, 50 in Ned.,
'87. Citroen AX 1.4 TZS, '87
Visa GTi, '86. BK 16 TRi, '86
CX 20 Familiale, LPG, '86. XIV
Comfort i, '90. Fiat Uno 70 SL
'86. Uno 75 SX iE, '90. Tipo 16

IDGT iE, '88. Ford Escort 1.3
Bravo, '88. Escort 1.6 DCL, '87.
Escort 1.1, '87. Escort 1.4 CL
Mexico, '86. Sierra CLD Combi,
'89. Sierra 23 D, '90. Scorpic
20 CL, LPG, '86. Scorpio 29
GL Aut., '88 en '91. Honda Ci-
vic 1.5 GL '90. Mazda 323 I.E
GLX, LPG, '86. 626 GLX Coupé
12V, LPG, '88. Mercedes 190,
LPG, Aut., '86. 190 D, '85. 19C
D 25 Aut., '89. 230 T Statior
Aut., '83. 280 E, LPG, '84. 28C
S, LPG, '82 300 D, '83. 300 TD
'88. Nissan Sunny 1.4 LX, '89
Sirvia 20 DOHC, 16 V, '84. Sil-
via 1.8 Turbo, '87. Opel Kadetl
12 LS, LPG, '87. Kadett 12 S
Station, LPG, '85. Kadett ti
Station, LPG, '85. Kadett 1.
LS, '89. Kadett 16 GT, '86. Ka-
dett 16i Sedan. LPG, '88. Ka-
dett 16i, '89. Kadett 18 S GT
'88. Kadett 18S GT Sedan, '89
Kadett 1.8 Frisco, '91. Kadetl
16 D, '86. Kadett GSi 20, '87
Kadett GSi 20, LPG, '86 en '87
Kadett GSi 16 V, '90. Asconé
16 S, LPG, '85. Manta 18S GT
'84. Veetra 16i GL 90. Vectr.
18 S GL '90. Omega 24i Dia-
mond, '90. Peugeot 205 GT
1.6, '88. 205 GTi 1.9. '89. 40E
SR 1.6, '88. 505 GRD, '86. Re-

', nault 5 Alpine Turbo, '83. 11
GTX, '86. 11 GTL, '87. VW Goli
GTi 16 V, '90. Jetta D Pacific
'90. Passat Variant D, '87. Vol-
vo 340 GLS, '90. Koop of ver-
koop, financiering mogelijk, Telefoon 01180-12281., "HUURKOOP 01725-72481"

i Sierra, Escort, BMW ’ 225 p.m
Golf D, Kadett/Colt ’ 295p.m.
Mercedes 307 CAMPER, '80
Telef. 013-433129., HENCAR biedt aan: BMW 320,
6-cil., '83, ’6750, p.m. ’B2.Fiat Uno, 55 S, '85, ’ 6750, p.m.
’B2 Fiat Uno Diesel, '85,

’ 7750, p.m. ’ 86; Ford Granada
20GLS, LPG, '84, ’ 6450, p.m.

’ 74; Ford Sierra Station, LPG,
'84, ’6750, p.m. ’7B; Forc
Sierra 20 Laser, '86, ’9750,
p.m. ’ 98; Mazda 626 GLX Se-.dan Diesel, '87, ’10.500, p.m
’110; Mercedes 230 E, LPG,

talle access., '86; Nissan Cherry.Trend 1700, '85, ’6750, p.m.’7B; Nissan Stanza GLX, '84,
’5850, p.m. ’65; Opel Corsa,
'84, ’ 6750, p.m. ’ 82 Opel Ka-. dett 1.6 Sedan, '87, ’10.250,
p.m. ’110; Opel Manta GTJ
'84, ’8750, p.m. ’95; Ope-Rekord 20S, LPG, '84, ’ 675Q
p.m. ’ 82 Peugeot 505 GTi, "84,
’7950, p.m. ’B9; Renault 11
TL, LPG, "85, ’ 5950, p.m. ’ 72
Saab 900 GLS, "85, ’ 6250, p.m
’B5; Suzuki SJ 413 Pick-Up

) 4x4, "88, ’ 14.250; Toyota Ccli-
I ca 20KT HB Coupé, LPG, '84r ’ 9950, Toyota Corolla 1.3 Spe-
) cial 12 Valve, '86, ’9750 VW

Jetta Sedan, LPG, '85, ’ 9750
Mazda 626 LX HB, LPG, '86
’8750 Ford Escort 1.3 Laser
j '85, ’ 8750; Ford Fiesta HB, '86
/ ’ 8750. Hencar, Markt 76, Be-

verwijk, telef. 02510-11915Inruil/finenciering mogelijk.

Div. Amerikanen: Mercury Sa-
ble 3.0 V6Aut., '87. 2x Chrysler 150auto's/bestel va. ’ 3000
ES, '90/'9l. Chrysler GTS 5- ledereenrijden, geen bankinfo
drs. Aut., '89. 2x Mercury To- aanbet. ’ 1500, rest 24mnd.
Paz Aut., '87/'B9. 2x Pontiac I I i
Fiero, schakel/autom, GT Hl I^oolluitv., 6-cil., '86. Tev. nog ± 400 ' luul l^WJ-f
occ. BOVAG-gar. JONKER Nieuwkoop, Z.-H. 01725-72481
AUTOBEDRIJF, 03495-35834. ,

"Automarkt Utrecht**
ledere dinsdagvan 9.30-17.00 uur open

Keuze uit plm. 1500 auto's. Parkeren gratis
Wij heten dealers, showroomhouders, handelaren en part.

Van Harte Welkom!!!
Ookbij ons is uw GULDEN een DAALDER waard!!

Vereniging B.A.U.

Uw Autospeurder
twee keer plaatsen?

Dat kan met

10% korting!
op de tweede plaatsing

MITS ONGEWIJZIGD EN ALLEEN IN DE MAAND NOVEMBER

SPELREGELS:
De eerste plaatsing van uw Autospeurder, Autoregelspeurder of
Autofotospeurder op DONDERDAG, tweede plaatsing de daar-
opvolgendeZATERDAG met ONGEWIJZIGDE tekst!
DATA: 7- en 9-11,14-en 16-11,21- en 23-11, 28- en 30-11.
VOORWAARDEN:- alleen de autorubrieken- tweede plaatsing DIRECT bij opgavekenbaar maken

Belt u voor deze aanbieding

020-6.805.805
Offax naar 020-585.8030

Schrijven kan ook: Postbus 376,1000EB Amsterdam
Opgave uiterlijk tot woensdagmiddag 13.00uur.
Eventuele annulering voor de tweede plaatsing kunt u door-
geven totvrijdag 13.00uur.

Cabriolets
VW KEVER 1303, rood, zwarte
kap, geh. gerest., schitterend,
APK, ’ 14.750. 02526-75590.
Aang. i.nw.st. Alfa SPIDER 20
Injectie, 1985, 80.000 km, rood,
get. gl., echt leder inter., el. ra-
men, airco, alum. velg., winter-
prijs ’17.900. Met gar. 053-
-341883, b.g.g. 06-52933094.
BMW 320iCabrio

m. '90, d.blauw metall., beige
leren bekl., automaat, orig.
16.000km. Inl. 02943-3292
SCIROCCO Cabriolet 16, '79,
Bieber uitbouw, ATS 7x15,

’ 14.750. 010-4836008, na 18 u.
BMW 316 BAUR TC, bj. '87,
58.000 km, zwart metall., cv.+ alarm, stereo, l.m. velgen,
’34.900. Inr. mog. Telef.
05940-5769 b.g.g. 2040.
KEVER Cabriolet, 1979, wit,
1600 Inj., RDW-gekeurd, nieuw
kenteken, in nw.st., mr. mog.
04990-72094 of 06-52963633.
PEUGEOT 205 Injectie, wit,
sportwielen, LPG, 1991, 38.000
km, ’ 36.500. 05130-77307.

Spider 2.0
4 mnd. jong,si. 9000km

mcl. hardtop, alarm, pr. n.t.o.k
Inl. 072-338296

NISSAN 280 ZX Targa, bj.
1961, moet gespoten worden.
Pr. ’ 7500. Telef. 02907-7584.
T.k. Chrysler LE BARON Ca-
brio, bj. 1988, 42000km, 1e ei-
gen., ’35.000. Telef. 01748-
-16106, alleens avonds bellen.
CADILLAC Eldorado Cabria
1972 mcl. kenteken, wit, uit
USA, carross. en techn. 100%.
Nwe. kap, bekl. en banden.

’ 15.750.Telef. 02942-1643.
Corvette Stingray, bj. '72
cabr., 4 versn., Kenwood ste-
reo inst., rood met., zwart le-
der, sp.vlgn., alleen ser. gegad.,
84.000 km, mr. mog. ’58.000Subaru-dealer DUBOIS met
autopas. 03410-25801.
GOLF Cabrio 1800 Inj., bj. '81,
get. glas, airco, nwe. banden,

’ 15.750. Inl. 070-3806049.
FORD Escort XR3i, cabrio, '88,
zilver metall., donkerblauwe
kap, ABS enz., pr. ’ 28.500, mr.
mog. Telef. 058-130080.
VW KARMANN Ghia 1500 Ca-brio, 43.000 km, bj. 1966, auto
verkeert i.z.g.st., prijs n.o.t k
Inl. 08363-1300.
VW KEVER Cabriolet 1303 S,
1973, nog geh. gaaf, i.st.v.nw

’ 25.000. Telef. 080-452648.
Golf Cabriolet 1800 GLi, 9-'B5,
diamantwit, BBS-velgen, 5
versnellingen, i.z.g.st., 115.000
km, 1e eigenaar, inruil mogelijk.
’21.750. Subaru-dealer DU-
BOIS, met autopas. Telef.
03410-25801.

1303
KEVER Cabrio, '75, blauw, orig.

Hollandse auto. ’ 12950
APK 7-92 Telef. 070-3504452

Unieke BMW BAUK-uitgev.,
'82 kl. rood, nw. velgen. Zien is
kopen!! Pr. n.o.t.k. 01829-3253.
Fiat 124 SPORT Spider, bj.
1973, uit Californië, prijs

’ 11.000. Telef. 04996-92238.
Diverse KEVERS Cabriolet
1303 Inj., bj. '76 tot '79, v.a.
’15.000. Incl. kenteken. Inl.
Garage Van Mensvoort, Leen-
de, 04906-2683.
BMW CABRIO 325i, 198Age-
heel compleet, lederen bekle-
ding, ’ 52750. Inl. 040-118824_
Triumph SPITFIRE 1500 TC,
'75, overdr. 3e en 4e versn.,
i.z.g.st., pr. n.o.t.k. 023-328900.
Zeer gave KEVER Cabriolet, bj.
'70, (orig. Karmann), prijs

’ 11.500. Telef. 053-772411.

Pininfarina WINTERDAK,
nieuw, voor Fiat 124 Spider
Prijs ’ 1000.Telef. 030-735497.
Fiat SPIDER 20, wit, spaken,
rood inter., i.z.perf.st. 08340-
-23512of 08345-2654.
T.k. KEVER Cabriolet 1303, re-
visiemotor, redelijke staat, bj.
1974,’ 12500. 04977-84505.
MERCEDES 230 SL Cabriolet,
bj. 1964, in showroommstaat,
pr. ’ 55.000. mr. mog. Telef.
01654-3312 b.g.g. 2486.
PEUGEOT 304 Cabrio, '70,
geen roest, v.p. ’ 4350. 04704-
-1112b.g.g. 06-52940412
AUBURN Speedster, 4-zitter
Cabrio, 1970, crème, Buick V8
300 pk, i.z.perf.st., Ned. kent.,
spaakwielen. Orig. Calif. auto.
Inl. 08340-23512 08345-2654.
MG MIDGET 1500, 1979, nieu-
we APK, rood, als nieuw,

’ 11.250.Telef. 05430-18608.
320 i

BMW, bj. '91, 35.000km, zwart
metall. met zwart leder inte-
rieur, vele opties o.a. automaat,
airco, notehout, elektr. ramen,
4 hoofdsteunen, armsteunen,
16-inch lichtmetalen Hartge
velgen enz. Deze auto verkeert
in absolute nieuwstaat, onder-
houdsboekjes aanwezig.
Nieuwprijs ’lOO.OOO, nu
’66.950. P&P Automobielen,
Nieuw-Loosdrecht. 02158-
-26282. A.s. zondag geopend.
GOLF GLi, '85, rood/zwart,
sportvelgen. nieuw kenteken,

’ 17.750. Inl. 04180-12697.
VW GOLF Cabrio, 8-'9l, stuur-
bekr., sportvlg., blauw metall.,
’41.000. Telef. 040-535681.
V. part. GOLF 1600 GLS Ca-
briolet m. '80, prachtst., parel-
moerwit, zw. kap. Met tax.rap-
port, ’ 13.250. 02503-30582
CHRYSLER Le Baron Cabrio-
let, dcc. '86, nw.st., ’ 19.750.
040-621434.
FIAT Spider 2000 injectie, bj.
1980, elektr. ramen, prijs

’ 11.750.Telef. 075-174083.
FORD Mustang Cabrio GLX, bj.
'83, i.nw.st., alle opties. Vr.pr.

’ 17.500. Inr. mog. 071-219331.
Sportwagen OLDTIMER-
BEURS, Houtrusthal, Den
Haag, 16en 17-11. 08812-2564.
Ford ESCORT XR3i Cabrio, bj.
1989,kl. lila, el. kap, 25.000km,
in nieuwstaat. 03486-2542
2x KEVER Cabrios 1302LS, bj.
1971;type 1500, bj. 1969. Beide
veel werk, samen ’ 8250. Voor
meer ml. 03455-76847.
VW 1303, fabr.nieuw. GOLF
Quartett, 21.000 km, bj. 7-'B9,
vr.pr. ’ 31.000. 01670-67131.
BMW 323 i BAUR Cabriolet,
alle opties, zeer apart! ’ 18.950.023-278103.
T.k.a. gele VW KEVER 1200 LCabriolet, bj. '70, nwe. APK,

’ 11.750.Telef. 053-767242
VW Golf Cabriolet, wit, 1983.Autohandel BUNTE-BOS, 2eWormenseweg 34, Apeldoorn,
055-332754, b.g.g. 055-420712

Auto Data Bank
Sports Cars International bv
biedt aan: Mazda Miata Ltd.
Edition, USA-uitv., nieuw, alle
opties. Toyota MR-2 GTI,
zwart, vele opties, 7-'9O. Nis-
san 300 ZX, USA-uitv., 11-'9O,
zeer compl. Inl. 02159-51747.
GEVR. Peugeot 304 S cabrio, inperf. st. 020-6251257/6417742b.g.g. boodsch. inspr. a.u.b.
MG TD 1953, in vrij goede
staat. MG A 1957. TRIUMPH
TR41964. 05231-1937.
GOLF, '81, kent. en type '85,
d.blauw, div. access., nwst
f 13.750. 05250-4795/4923.

Klassiekers en old-timers
Ford CAPRI 1500 XL, type I, bj.
'70, origineel kenteken, APK
10-92 mooie en originele auto,
vraagprijs ’ 5900, moet weg.
Telef. 03406-70890.
Aston Martin DB 4; Porsche
914; TR 6; Stag; Spitfire; E-ty-
pe Coupé 2+2 E-type Cabrio
Vl2 Land Rover; Fiat Spider
2000; Sunbeam Alpine; div. MG
A; Mercedes 200B; Lotus Elite;
Elan 2+ 2 SCHOORMANS
Classic Cars, Bergeijksedijk 12
Eersel. Telef. 04970-12924.
Voor CITROEN DS bruin lede:
ren armsteun en orig. radio.
T.e.a.b. Telef. 01864-2103.
T.k. i.o.v. cliënt MERCEDES
Benz 280 Coupé, 1977, zilver
met., velours bekled., handge-
schak., zeldzaam orig. en in
zeer mooie st. Vega 8.V., Lo-
chem, telef. 05730-54055.
Fiat Spider Pininfarina 2000i
Cabriolet Automaat, Amerik.
uitv., '81, nieuwstaat, ’19.500.
SUPER AUTO'S, Almere. Inruil
mog. Telef. 03240-19706.
Morris MINOR Traveller, '66,
wit, gerest., nieuw hout,
i.z.g.st., ’ 12000. 050-133683

CITROEN DS 19, 1968, geen
roest, i.z.g.st., ’7OOO. Telef
013-632507.
Ford Thunderbird

1956
Hard- en softtop

stuurbekrachtiging, ingevoerd
uit Texas. Telef. 02993-63176

Fax 02993-69011
Bod gevraagd boven ’ 65.000

Classic Sportscars Holland,
02503-39650. HEALEY'S, Hea-
ley's en nog eens Healey's. On-
derdelen,reparatie en service.
T.k. HARLEY DAVIDSON WL. 45 1949, civiel model, zowel ui-
terlijk als techn. 100% gerevis.
door specialist, 100km na revi-
sie, showroomcond., 99% ori-

-1 gineel, opstappen en wegrijden
voor ’ 24.000. Tevens gebruikt
zijspan voor ’ 1200. Jawa 350,

i m. defecte motor, ’ 350. Telef.
01672-2800.
AUTOMAAT defect? Bel Clas-
sic Car Expert. Revisie en parts.
Telef. 01720-42660.
PEUGEOT 504 Coupé, '79,
i.st.v.nw., ’22000. Telef. 010-
-4201775.

VW RABBIT, USA-imp., div.
ace, APK 4-92 heel apart, bj.
'79,’ 2950. Telef. 055-337756. \
T.k. YAMAHA 180 cc, ’ 350; iSuzuki GT 250, ’550; Honda
CB 360, ’ 900, Morris Mini 850,
bj. '71, ’ 400; Opel Blitz, bj. '58, ,
’2200. Inl. 046-337543. _ (
OLDSMOBILE Toronado Cou- i
pé VB, bj. '69, 385 pk, zeer 'uniek, in nw.st. Cadillac La Sal-
ie, sportcoupé, '38, geh. gerest. !Telef. 05900-15077. :
STALLING old-timers v.a. :
’lOO p.m. Geen werkruimte, i
Telef. weekend 020-6431000,
werkdagen 02977-43313. i
(On)geïsoleerde demontabele
TMT GARAGES, snelbouw- i
systeem. Inl. 08877-2681.
T.k. BMW TOURING 2000, in :
originele en perfekte staat,
kleur wit, bj. '72 APK. Vr.pr.

’ 9000. Telef. 05700-11177. _—LAATSTE*" kans!!
St.v.nw. Ford Ranchero Piek- 'up, 59, t.e.a.b. 03461-4166.
Citroen DS BREAK Familiale,
blauw/grijs, in zeer goede en .originele st., APK-gek., ’ 7950.
Inruil bespreekb. 020-6260329.
T.k. OLDSMOBILE 88, bj. 1958,
4-drs. met vleugels, APK tot
1992Telef. 073-217431.
T.k. MERCEDES 190 SL Ca- !
brio, 1956, zomer- pi. winter-
kap. 023-277682
T.k. CHEVROLET Master,
1934, kleur blauw, KF-04-FV,
in goede staat, pr. n.o.t.k. Te-
lef. 02520-17500.
T.k. een oude WALS, merk 'L.T.D., type A-2 1 / 2 ± 1945,
donkergroen, in goede staat, '■pr. n.o.t.k. Telef. 02520-17500.
PEUGEOT 203 A, 1953, inge- 'voerd, zwart, voor restauratie,

’ 2950. Telef. 02975-30599.
CITROEN D Special, '70, imp.
Z.-Fr., NL kenteken juist ver-
kregen, beige met skai interieur '(onbeschadigd), carr. + chas-
sis absoluut roestvrij (1e lak)
+ motor absol. 100%, 1e eige-
naar, aantoonbaar, alle fac-
turen aanwezig, ’ 7900. Telef.
08370-15334. i
Fiat 1100 D, 1963, wit, in abs.
nwst. FIAT-JANSEN Zwolle, I
BV., 038-230032. i

T.k. gevraagd
klassiekers en old-timers

Telef. 02505-2013
CITROEN postwagen 1929, ko-
peren koplampen, enigste in
NL, uniek voor reklame, cate-
ring e.d. Vaste prijs ’26.000.
Inl. 01117-1554.
RENAULT Rodeo, bj. '75, in
mooie staat, iets laswerk. Vr.pr.
’2250. Inl. 055-337749.
OPEL Blitz vrachtautootje,
i.z.g.st., bj. 1935, ongerest.,
vr.pr. ’ 15.000. 085-450107.
A MANTA GTE 30 E, met ken- i
teken, zeer snel en mooi, i

’ 9250. Telef. 040-552406. i
T.k.a. BMW 2002 130.000 km,
bj. 1974, NIEUWSTAAT, j

’ 12.500.Telef. 010-4656927. ,
CHEVROLET Pick-Up 1955, |
i.z.g.st., bordeauxrood. Vr.pr. j

’ 22.500. Telef. 01719-16454. I
Complete VW MOTOR, 1949,
perfecte staat, prijs ’ 550.
023-379760/287735. I
Mini COOPER 1300 S Innocen- ]
ti, bj. '73, perfecte st., kl. 'd.blauw, wit dak, vr.pr. ’ 9250.
Telef. 046-376747.
BMW 1600-2 bj. 71, in zeer
goede en orig. staat, ’ 7250.
Telef. 030-205888.
FIAT 500 F, bj. 1972 als nieuw,
3e eig., 45.000 km, Ned. kente-
ken, ’ 8750. Telef. 04992-2941.
Opel B-KADETT, bj. '73, APK
tot 2-92 kl. goud, rode bekl.,
red, st. Pr. ’ 1250. 030-949867.
MERC. 280 S, '70, gerestau-
reerd, ’14.500. Merc. 280 SE
3.5, '71, gerest, pi. motor gere-
vis., ’ 22500. 020-6363291.
Ford VEDETTE, bj. 1949, linnen \kenteken. Moet gedeeltelijk j
worden afgebouwd. Vr.pr.

’ 6500. Telef. 01864-2103.
T.k. PEUGEOT 404, 1973, APK :
sept '92 vr.pr. ’4OOO. Telef. '.05174-9253.
DS 21 INJECTIE, bj. '71, kl. ,
zwart, APK-gekeurd t/m okt.
'92 Vr.pr. ’ 9500. 05220-51699.
Geldprobleem, T-BIRD '60,
wit, 8-cil., aut., zeer mooi.
Vr.pr. ’ 18.750.015-628010.
T.k. 5x GMC, 1943, 4x Trailer
Ammunition, 1943, NIEUW. 1x
DAF VA 314, 1955. 1x Saurer
4x4 Diesel, 1952 Telef.
04780-10126/11516.
MUSTANG Mach I 351 Ram
Air, bj. '70, zeer snel, alles
chroom, i.z.g.st. ’ 18.750. Moet
weg! Telef. 020-6179139.
Beëdigd taxateur

voor automobielen en old-
timers. K. de Vries, Goes, telef.
01100-16235.
Alfa Romeo GIULIA Super 1.6
Lusso, bj. '78, rood, i.g.st.,
tax.rapp. aanw., vraagprijs

’ 5500. Telef. 080-581915.
ENGELSE sportwagen-onder-
delen, uit voorraad leverb., v. :
o.a. Jaguar XX, E-type, Mk 2
Austin Healey, MG en
Triumph. Sportscars De Jong, ;
Antoniusstr. 9-11, Kaatsheu-
vel, 04167-72155, fax 79055.
THAMES Trader, '62, met
PTO, ’ 3500. Kadett Coupé,
'77, g.st., ’l2OO. Austin Jeep
met Rolls R. mot, ’l5OO. De
Soto, brandweer, 1952 geh.
compl., ’ 6750. Bedford Bestel,
62’ 4750. 05943-1975.
Geh. gerest. TRIUMPH Spitfire
1500, afkomstig uit Texas,

■ USA-uitv. 05124-5202/3440.
PEUGEOT 304 Break Diesel, bj.. 1979, plus partij onderdelen, ;

iAPK-gek., i.z.g.st., ’6950. Inl.
04750-25208, zat. 10-18 u. I.FIAT 126, bj. '76, vr.pr. ’750,
i.g.st. kleur groen. Telef. !05423-86276.
FIAT 600 Special, bj. '70, NL- 'kent., km.stand 81.491, crème-!
wit, APK 5-92 i.g.st. Vr.pr.

’ 6000. Telef. 03420-20454.
Peugeot 504 Coupé Automaat,
'73. VW 412 LE Variant, '73.
VW 412 LE, 4-drs., mooiste v.
Ned., '73. Opel Rekord 1700 L.
model B, '66. Peugeot 201, '27.
Div. Kevers, o.a. 1303 S, '73.AUTOBEDRIJF RUYL BV.,
Stationsstraat 85, Elsloo (Lim-
burg). 046-371766.
MUSTANG Cobra off. PaceCar, gerev., 5.0L, 4-bak, Reca-
ro int., APK, chrome velg. 235,
zeer mooi. Pr. n.o.t.k. Telef.
05954-13681.
Ex-BRANDWEERWAGEN
Magirus Deutz A3OOO 4+4 250,
6000 km, ’ 7500. 020-6187525.
PLYMOUTH Roadrunner, bj. !1969, 383 Magnum, Herders, 'snelle nokas, 750 Holly, Hurts
4-bak, rood, zwart interieur,
concoursstaat. 01745-15206. I

MERCEDES 300 SE 3.0, bj. '67,
Aut., 1e lak, inter. als nw., deu-
ren gaaf, uitwendig enige repa-
rat.^ 10.500. 08880-51152
Engelse sportwagenonderd.,
nieuw en gebruikt, grote voor-
raad van: MG B, MG C, Mid-
get, MG A. Triumph: TR 7, TR
6, TR 5, TR 4 A, TR 4, TR 3,
TR 2 GT 6. Spitfire: TC 1500,
Mk 4, Mk 3, Mk 2 Mk 1.
SCHUT-Soest, 02155-10668/
24048, Industrieweg 29, Soest.
Trabant Cabriolet, 1971, zeer
goed rijdende, nette toestand,

’ 3250. LEGEND CARS,
01736-96362
ROVER P4100, 1960, RHD, le-
der, APK nov. 1992 Vr.pr.
’6OOO. Inl. 02522-17261.
TR 6, 1973, 1e eig., ’17.000.
ROVER 3500 P6, 1975, ’5750.
Telef. 013-633267.

Autobekleden
Vakkundig, met echt leer, stof
of brandwerend kunstleer.
JEMA, Verrijn Stuartweg 52C,
Diemen, telef. 020-6982215.
CADILLAC Coupé, 1959. Olds-
mobile Coupé 98, 1958. F. v.d.
Mosselaar, 01623-22146.
SUNBEAM Avenger 1500 TC,
'73 + onderdelen, 1e eig., loop
of sloop. Telef. 05126-1499.
MERCEDES 170 V, bj. 1940, in
redelijke staat, rijdend, vr.pr.
’12.000. Inl. 075-280435.
SINGER Cabriolet, 1952, voor
restauratie. Singer Cabriolet,
ligt helemaal uit elkaar, 1937.
Austin 4-deurs, spaakwielen,
1933. Morris 4-deurs, 6-cil.,
spaakwielen, 1931. Ford F5
vrachtauto, 4-w.drive, 1952
km origineel 8000. 040-118900.
CHEVROLET Pick-Up, bj.
1955, rood, in goede staat,

’ 15.000. Telef. 02908-4968.
Mercedes 407 BRANDWEER-
AUTO, complete uitv. m. pom-
pen, '65, 20.000 km, i.z.g.st.,
APK, ’ 20.000. 035-855025.
T.k. GEVRAAGD voor sloop
Mercedes 280 S/280, type 108
of 115. Inl. 04977-81867.
CITROEN AC 4 Bestelwagen,
1929, gerestaureerd, in uitste-
kende staat, ’16.000. Telef.
overdag 01819-63356, 's
avonds 01883-16051.
SCANIA „Torpedo" met laad-
kraan, techn. beste truck, cab
moet opgeknapt. 05109-4456.
TAUNUS 17 M Super, bj. '62
met radio, ’2OOO. 05410-
-22592, voor 10.00of na 18.00u.
T.k. BMW 2002 TOURING, bj.
'73, APK 5-92 in prima staat.
055-428439.
T.k. gevr. door part. voor res-
tauratie JAGUAR MX I of MX
II of Daimler 250 of S-type tot
f 10.000. 08336-31555.
JAGUAR MX 11, type 3.4, m.
stuurb., roestvrij, zeer goede
orig.st., ’ 30.000 04705-1634.
VW KEVER 6 V, bj. '71, pr.

’ 3750. Telef. 04199-4479.
Partij KADETT B ond. 0.a.:
motoren, assen, versn.bakken,
portieren etc, in één koop
’2500 (óók pst.). Werkdgn.:
08850-13003, hr. Schuurmans,

Exclusief
Rover 2200TC, gerest 1975
Mini Pick-Up 1977
Morris Saloon 8HP 1938

KNOOK'S LAND ROVER
Flevostraat 66-70

Ind.terr. De Koog, Purmerend
02990-27257/34141

Fax 02990-34871
T.k. FIAT 128 CL, bj. '76,
i.z.g.st., binnenslarjer, ’ 2950.
Na 20.00 uur, 079-514112
GEVRAAGD Engelse dubbel-
dekkerbus. Graag informatie op
fax 05913-12331.
T.k. D SPECIAL 1973, APK
7-92 bodem goed, plaatwerk
slecht, t.e.a.b. 02158-21438.
PORSCHE 356 B, '62 compl. in
onderdelen, ’ 16.000. 06-
-52822093, ma. 020-6598482
RENAULT Mona 6, 1928,
’B5OO. Renault Mona 4, 1932
’B5OO. Peugeot 201 Cabriolet,
3-drs., 1930, ’B5OO. Telef.
020-6596264of 6278410.
MERCEDES 250 Coupé, 1971,
kl. wit. Telef. 05153-220.
T.k.a. div. AMERIKAANSE au-
to's uit de jaren '50. A. Simons,
Turnhoutsebaan 10, Goirle (bij
(Tilburg), telef. 013-341935.
SPORTWAGEN Opel GT 1.9,
1969, vr.pr. ’5900, evt. nwe.
APK. 04104-74092
MERCEDES Coupé Diesel, '75,
wit, hoge koplampen, Am.
uitv., splinternw. 04977-88079.
Diverse USA-KLASSIEKERS,
w.o. Pontiac Parisienne, 1959,
2-drs., Hardtop, ’16.000. Riet-
veld, Woerden, 03480-12252
Lancia Bèta 1600 Coupé, mati-
ge toestand, Ned. kent., ’ 1700.
LEGEND CARS, 01736-96362
Fiat-onderdelen
124sp. delen, nw. en gebruikt

Bel voor de scherpste prijs
Euromobil

05995-2336, fax 3053
Te koop MERCEDES 306 D,
bouwjaar '75, ’l2OO. Telef.
05708-3011.
T.k. voor restauratie VOLVO
164, rood, bj. '72 schuifd., leren
bekl., get. glas, techn. i.g.st.,

’ 2000. Telef. 02152-58624.
Lamborghini Countach, Coo-
per 1000 Jubileum, MG A, Alfa
Duetto. Collectors, Muiderstr.
21, Adam, 020-6383045.
FIAT 500. Nieuwe import, nog
enkele stuks, '67 t/m '72 v.a.

’ 2950, div. kleuren. Fiat Marre
Almere-Haven, telef. 03240-
-17047, na 17.00uur 37921.
ALFA Spider Duetto motor
1750 cc, ’3OOO. Telefoon
03495-36592
T.k. 10x MG A v.a. /11.00C
excl. BTW. 09-3237725491.
T.k. VOLVO P 1800 ES, '73,
rood, zwart leer, i.z.g.st. Inl.
08340-23512 of 08345- 2654.

TRIUMPH ONDERDELEN
van TR 2tot TR 6 + Spitfire
Anglo Parts B.V.
VEENENDAAL 08385-51334

JAGUAR Mk. I 3.4 Autom.,
1959, imp. USA, rest.obj.,

’ 8950. Inl. 08342-3623.
T.k.a. CHEVROLET Surburban,
bj. '73, in goede staat, t.e.a.b.
Telef. 06851-12465.
T.k. i.z.g.st. BUICK super
Rivièra Coupé, 1954, enige in
Ned., mintgr./lichtbeige, vr.pr.

’ 26.500. Telef. 02979-11359.
FIAT 500 L, '70, APK okt. '92
i.pr.st., ’ 5750. 010-2130277, na
18uur 070-3974496.
Div. 50'er jr. BENZ.POMPEN,
gerest., verlichte bol, ’ISOC
t/m ’ 2500. 070-3806377.
MERCEDES 170 Cabriolet.
1937. CEVO Garage, zat.
C2.00-17.00 u. 04242-15931.

T.k. VW type 3 PONTON,
blauw, bj. '72, redelijke staat.

’ 750. 010-4047461/4677120.
VOLVO 164, '72 tot. gerestaur.
en gerev., m. onderd. Carros-
serie spuitkl., ’6950. 020-
-6736464 of 01180-12429.
T.K. CABRIO op chassis van
VW t. Regina met 1800 cc mo-
tor, kent. '69. Inl. 02230-42723.
OPEL GT, bj. '72 kl. rood, abs.
nieuwstaat, ’11.900. Inr. mog.
072-152262 02208-96705.
RENAULT Quatre AHG 2 car-
ross. + div. onderd., bj. '39. Inl.
04902-45369.
T.k. FIAT 500 L '70, kl. wit,
compleet. Snoepje! APK okt.
'92 ’ 6900. Telef. 05700-37594.
T.k. VOLVO Amazone Combi,
1968, rest.object, ’2500 Telef.
075-283193 b.g.g. 211794.
T.k.a. VOLVO Amazone, bj.
1968, geïmporteerd, maar nog
geen kenteken, i.g.st., vraag-
prijs ’ 2000. Telef. 023-329792
DAIMLER 4.2 '79, i.z.g.st.,
grijs, APK-gek., leder bekl.
f 8000 Telef. 05700-17305.
BARNEVELD 90, veteranen-
motor- en onderdelenmarkt 9
november 1991 van 9.00-17.00
uur, entree ’5, Markthal Bar-
neveld. Info 03410-23509.
OPEL Manta, 1973, 44.000 km,
van eerste eigenaar, geheel ori-
gineel,’ 7650. Inl. 04904-18417
T.k. MERCEDES 200 Diesel, bj.
1966. Vr.pr ’6OOO. Telef.
04750-34148.
MERCEDES 250 Coupé, 1970,
rood metall., nw.st., ’15.500.
Telef. 03412-53768.
VOLVO 144, orig. staat, bj. '68,
175.000 km, motorisch perfect,
carross. moet opgeknapt, vr.pr.
’9OO. Telef. 03405-70489.
FINEER en hout voor restaura-
tie Arnhemse Fijnhouthandel,
085-648435.

Chevrolet Eagle
'33 geh. COMPLEET, restaura-
tie gestart, ’ 10.000. 02974-381.
Fraaie TOYOTA Crown 2000,
bj '71, geen APK, t.e.a.b. Telef.
010-4776816.
ALFA ROMEO 2.0 GTV, 1979,
airco, ferrarirood, iets werk! Inr.
Amerik. mog, ’3500. Telef.
05910-21295, b.g.g. 16058.
CITROEN DS 21 Inj., bj. 1971,
Pallas, bruin led. interieur, zeer
strak, i.v.m. vertrek naar bui-
tenl.. ’ 14.500. 01828-31060.
T.k. MERCEDES 450 SE, bj.
1976, LPG, geen APK, prijs
’4650. Inl. 06-52.918989.
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UNIEKE OLD-TIMER!
Perf. gerest. PEUGEOT 201, bj.
1932Vr.pr. ’27.500.

Telef. 076-140054
FORD Thunderbird 2-deurs
Landau, 1966, techn. perfect,
USA Florida imp. 040-854021.
BUICK, bj. 1963, in zeer goede
staat, kl. grijs, rijklaar. Vr.pr.
’9500. Inl. 05908-18017.
FIAT 500, '72 tot. gerest., nw.
APK, vaste prijs ’5500. Inl.
020-6154617.
T.k. gevraagd mooie en goede
KEVER, geen opknapper. Telef.
075-286346.
MG MIDGET, '66, concours-
restaur., nü nog kleur kiezen.
Ma. tot vrij. 19-20 u: 013-
-440393.
KEVER 1200, bj. '71, schuifdak,
ATS velgen, 6 Volt, orig. ken-
teken, ’ 3500. Inl. 071-211446.
Morris CABRIOLET, 1939, ligt
gedeeltelijk uit elkaar en veel
gezandstraald; Austin Cabrio,
1946, 4-persoons; Amilcar type
G Cabriolet, 1925. 040-118900.
Autobekleding en cabr.kappen
repareren of vernieuwen Bel
ARAM Utrecht, 030-889020.
2x MG A MOTOREN, 1500 cc
en 1622 cc, beide gerevis.
05137-1784 (Fr iesl).
Nette RENAULT 16 TX, aut.,
bj. '78, goed onderh., van club-
lid, ’ 4000. 020-6273308.
MERCEDES 200 benzine
(Heckflosse), 1967, APK,
i.z.g.st., ’12500. Telef.
04970-12916.
JAGUAR MK-II 24, bj. 1968,
1e eig. (aantoonb.), orig. Ned.
auto, is gedurende 23 jaar bij
dezelfde garage in onderhoud
geweest, racinggreen, 180.00Ckm. Svp. alléén serieuze
gegadigden: 038-225263.
SEAT 1400 Sportcoupé, 1979,
d.groen met., d.bruin st. int.,
get. gl., l.m. wiel., geen roest,
62.0000rig. km. 04163-72253.
MERCEDES 600, 1964. Inlich-
tingen: 072-114000.
VW Kever, 1975, rijdt perfekt,
moet gespoten, APK-gek.,
’1750. LEGEND CARS,
01736-96362.
NORTON Comm., Triumph
Trident en BSA Rocket 3,
i.z.g.st. Telef. 085-645123.
MERC. 450 SEL 6.9, 1976, v.v.
alle opties, leder inter., geh. ge-
rest, int, prijs. 040-542024.
Lancia Berlina 2000, bj. 1979,
donkerrood, FIAT-JANSEN
Zwolle BV., 038-230032
5x TR 6. 1x MG B. 12x Spitfire.
TR 7. Plus diverse andere Ca-
brio's. VAN PUTTEN Cabrio's,
telefoon 03455-75534, na 17.0C
uur: 03402-36138.
Klassieke AUTOVERZEKE-
RING. Bel de Wernsen Advies-
groep! Telef. 035-60514. Buiten
kant.tijden 03240-26069.

Fiat-onderdelen
Bel of fax voor aktuele prijzen,
alle mod. HENK POORTINGA,
03418-53130, fax 60228.
AM TR6, bj. '72 in unieke
staat, weg. omst., vr.pr.

’ 18.500! Telef 072-111771.
Porsche 914bj. '72 ’BOOO
01640-33555

Diverse TR 6, TR 4, TR 3 B.
Tevens TR STAG. Telef
03410-17260,b.g.g. 13493.

MUSCLECARS! '76 Pont.
Trans Am 455, 1eeig., '68 Pont.GTO Cabrio, nw.st., '70 Olds
442 455 cid, W-31. 023-
-286659/020-6253344.

SAAB 96 V4, 1974, groen, niet
APK, motor goed, inclusief on-
derdelen,’ 2250. 08330-15605.
T.h. GEVRAAGD garage v.h.
opknappen v.e. oldtimer, omg.
Almere/'t Gooi. 03240-41235.
PEUGEOT 403 87, 1965, motor
nieuw, ’5500. Telef. 050-
-135586 of 01719-20574.
T.k. BMW 1602 bj. '75, DON-
KERBLAUW, prijs ’ 1450. Te-
lef. 05490-64639.
JAGUAR XJ 6 4.2 serie 1, '72
duurste uitv., m werk, ’ 7250.
02902-3018 of 06-52830306.
Lancia BÈTA, '80, LPG, beige,
APK tot 6-92 i.g.st., trekh.
’2900. Inl. 05430-13849.
A-FORD Dokterscoupé, 1930,
groen, A-conditie. A.A. Cars,
telef. 02945-3622
Datsun 240Z, bj. '73 3x MG A,
bj. '58/59. Fiat 124 Spider, bj.
'78. Fiat Xl/9, bj. '81. Opel Bit-
ter CD, bj "77. Jaguar E-type
3.8, bj. '64. AUTO KOREN, te-
lef. 015-1201150f015-626467.
T.k. MERCEDES 219, bj. '55,
kleur zwart, auto verkeert in
bijzonder goede staat, prijs
n.o.t.k. Telef. 03450-20151.
MERCEDES 280 S. bj. '72
APK-gekeurd, champagne
met., ’ 14.000. 020-6796818.
DAIMLER MX 11, met werk,
speciale prijs. Telef. 035-
-835344.
JENSEN Interceptor, '72 goe-
de, 100% roestvr. st., oningev.,

’ 14.500.020-6737364.
Opel COMMODORE GS 28
Aut., wit, 1972 unieke staat,
APK, dealer-onderh., zeer
mooi, pr. ’ 8250. 05906-16206.
PORSCHE 356 C, 1963, S9O,
orig. NL-kent., met enig werk.
Karmann-Ghia Cabrio, 1970,
i.g.st. Willys Jeep, 1944, i.g.st.
Telef. 020-6431000, na 18.00
uur 020-6472358/6456221.
VOLVO 144 GL met overdrive.
1971, ongerestaureerd, ’2500.03404-17471.
ROVER 3500 S VB, '73, rood,
wiel achterop, APK 11 '92
i.g.st., ’ 3900. 020-6237371.
T.k. Toyota CROWN, bj. 1970,
prijs n.o.t.k. Telef. 023-378345,
na 18.00uur 383707.
T.k. JAGUAR, 1968,3.4, kl. wit.
Telefoon 020-6263217.
PORSCHE 914 20, bj. '72 geh.
gerest., moet worden afge-
bouwd, ’ 10.900. 04998-97459
MG A COUPE, 1959, geh. ge-
rest., blauw met., i.z.g.st. A.A.
Cars, telef 02945-3622.
VW KEVER 1300, oranjerood,
perfekte st, APK 6-92 bj. '73.

’ 3250. Telef. 02984-4269.
Div. MG B, chroom en kunst-
stof bumper, div. MG B GT's.
03410-17260, .b.g.g. 13493.

Dax Cobra
Het origineel van John Tojeiro
zoals gezien bij

VERONICA'sBODY-LINE
Info: JPS Classic Performance
Giek 3, Zeewolde. 03242-3152.
Gevraagd COMMODORE B
achterbumper, grille/chroom-
lijst en achterbank Coupé
(blauw). 05210-12686.
Gerest. Land Rover 88 2A, '69,
vrijl.naven, nwe. band., schok-
brek, APK'92.03461-2895.
FIAT 600, i.z.g.st., bj. '78, orig.
50.000 km, APK 4-92 be-
trouwb. autootje. 02550-33985.
MOTOBECANE, 100cc (1938),

’ 1500.Telef. 01714-14147.
A-MANTA, bj. '72 APK 8-92
groen metallic, met tax.rapp.,
uitstekende staat, 05225-2618.
Sportwagen OLDTIMER-
BEURS, Houtrusthal, Den
Haag, 16 en 17-11. 06812-2564.
VOLVO 144 GL Inj., m. '73,
blauw/groen met., zw. leer,
sch.d., 162000 km, ’2500.
Volvo 144 GL Inj.. '72 brons
met., zw. leer, sch.dak, op-
knapper, ’ 950. 04922-1578.
T.k. TRACTOR FORDSON,
1946. En 4-cil. Kromhout mo-
tor. Telef. 05723-1248.
T.k.a. CITROEN ID 20, bj. '71,
lagoonblue, compl. en degelijk,
prijs ’4900. 020-6257783.
T.k. CITROEN DS 21 Cabriolet,
'70, in goede staat, telef. 020-
-6737364.
T.k. FORD Mustang Cobra, in
prima staat, bj. '79. Evt. mr.
mog. ’ 5900. 05753-3460.
RENAULT 15 TS, bj. 1973,
APK 7-92 i.z.g.st., vele on-
derd., ’ 3250. Inl. 03447-1488.
Kom eens langs tijdens ons
open huis als u genoeg heeft
van dat halve werk en nu een
GOEDE (deel)restauratie wilt
laten uitvoeren: plaatwerk,
houtwerk, revisie, bekleding
etc. Eerlijk vakwerk en goede
afspraken. Restauratiebedrijf
Bart Holland, Kerkstraat 168 te
Bodegraven. Telef. 01726-
-16530 Vandaag open huis van
10.00 tot 16.00uur.
FIAT 850 Speciaal, '72 licht-
geel, 70.000km, geen APK, te-
lef. 020-6223419.
MERCEDES 190 SL, chassisnr.
00017, niet compl., ’22750.04138-76070.
Gevraagd: een serieus bod op
CITROEN HY, bj. 1970, in goe-
de staat. Telef. 08870-12515.
Te koop aangeboden: alle ty-
pen KEVERS, in zeer mooie
staat. Telef. 010-4656927.
T.k. AUSTIN Healey Sprite, bj.
'67, geh. gerest., met gerevis.
motor. Telef. 05139-389.
TRIUMPH TR4 Cabr., 1967,
rood int., zwart gerest., uitst.
staat, ’ 24.750. 04138-76070.
MG-B Cabrio, 1970, moet ge-
spoten en heeft interieurwerk.
Rijdende auto. ’ 8750. LEGEND
CARS, 01736-96362
Najaarsuitverkoop 4 CHRYS-
LERS Le Baron, div. types,
1983/1986, alle RDW-gek., met

kent. '91, i.z.g.st., v.a. ’ 13.950.
Telef. 070-3649975.
Renault ALPINE A 110 1600 S,
blauw metall., i.g.st., bj. 1972
uitst. geldbelegging. Telef.
050-413549.
BMW 2500, 1975, 3.0 L uitv..
67.000 km, APK 8-92 in PER-
FECTE staat, ’13.500. Tax-
rapp. ter inzage. 065-257410.
Kom naar DEVENTER! U vindt
er de grootste autoboekencol-
lectie van Nederl., ook model-
auto's, posters enz. Autoboek
International, Herfordstr. 7
(ind.terr. Kloosterlanden).
05700-28281. Open: ma. t/m
vr. 8.00-1230/13.00-17 00 u.
Za. 10.00-15.00u. Gratis catal.
KADETT, bj. 1971, i.z.g.st., alt.
binnen gest., weg. gebrek aan

[ ruimte, ’ 2750. 020-6476237
i T.k. mooie, orig. WO II White
SCOUTCAR M3AI, '43, pr.

’ 21.500. 01140-12097/14634

Borgward
ISABELLA Coupé TS, bj. 1960,
één van de laatst geproduceer-
de coupes. Auto verkeert in
prima staat. Tax.rapport van
Borgward-club aanw. Vr.pr.

’ 17.500. Inl. 02977-43422
VW KARMANN Ghia Coupé,
bj. '69, Amer. uitv., ’ 6750. Te-
lef. 03440-31068 of 14214.
PEUGEOT 404, '72 wit, 1e ei-
genaar, div. nieuwe onderd.,

’ 5200. Telef. 070-3896472
Prima FIAT 132 '81, stuurbekr.,
5-bak, el. ramen, trekhaak,

’ 1950.04132-66374.
Voor RESTAURATIE en plaat-
werk v. uw old-timer: KMS,
Katwijk, 01718-34461/14349.

DS 23 Pallas
bouwjaar 1972 inj. aut.

brons metallic, leren bekl.
getint glas, unieke auto

Telef. 020-6623572
JAGUAR MX 2 3.4, bj. '68.
i.z.g.st., r.h.d., vr.pr. ’ 42500.
Triumph TR 6, bj. '69, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 31.500. 01158-4129.
14en 15 dcc. a.s. OLDTIMER-
BEURS Tiel in de Evenemen-
tenhal. Beurs voor auto's, mo-
toren, onderd., lectuur, minia-
turen, juke-boxen etc. Info en
deelname: Pro Mobiel Totaal,
070-3977210.
OPEL Ascona 16 Nov., blauw
met., bj. 1975, in zeer goede st.
Telefoon 05906-2496.
Lancia Appia Pininfarina Cou-
pé, 1957, zeer nette, roestvrije
toestand, rijdt goed, slechts
300 stuks gebouwd, ’ 11.000.
LEGEND CARS. 01736-96362.
MERC.-BENZ 250 C, bj. '71, int.
wit leder, ext. rood, el. schuifd.

’ 6200. 020-6240232
MG B 2x, bj. '74-'6B, MG Mid-
get, bj. '77. ’6750. Honda N
600, ’ 3100, Calif. import. Telef.
03455-76847,ook zondag.
T.k.a. FIAT 600, bj. 1973,
i.st.v.nw., prijs ’ 6750. Telef.
070-3239706.
FIAT 500, '74, APK 10-1992
rood, alles nieuw, zeer mooi.
Vr.pr. ’ 5250. 02153-12932.
Lancia Fulvia Berlina GT, '70, in
goede staat, Ital. import, een-
voudig werk, ’2OOO. LEGEND
CARS, 01736-96362
T.k. PEUGEOT 404 Diesel, '75,
in goede staat, kl. rood, mcl.
onderdelen. Telef. 077-661529.
VW KEVER-SPECIALIST, Ke-
ver collectie onderdelen, APK,
reparatie, 02520-24298.
T.k. Citroen ID 20, 1969, uit
Frankrijk, in redel. st., orig. lak,
vaste pr. ’ 2250. 05750-16952
T.k. JAGUAR 3.8, 1968, grijs,
telefoon020-6263217.
T.k. DS, 1968, halfaut, techn.
PERF., bodem slecht, vr.pr.

’ 2500. Telef. 010-2130958.
VW KARMANN Ghia 1500, bj.
1970, i.g.st. VW Bril-kever,
1952 orig. st. Autobedrijf Lit-
maath, telef. 05240-13141.
Ford CAPRI 1.6 GL '79, APK,
zilver, 1.6 GT-blok, i.st.v.nw.,

’ 2250. 020-6907344.
MERC. 220 SE/B Coupé, bj.
'62 aut., schuifd., leer, inv-
doc,’ 12.950. 070-3808377.
Fiat 124 Sport, 1973, Ned.
kent., technisch 100%, ’ 3250.
LEGEND CARS, 01736-96362
FORD Mustang Ghia 5.0 VB,
LPG, '79, sedan, wit, zwart le-
deren int., APK 11 '92 Vr.pr.

’ 5900. Telef. 03438-14052
DS 21 BREAK, 1970, keiharde
auto. Vr.pr ’ 12.000. DS 23 In-
jectie Pallas, met airco, 1974,
zéér goed. Vr.pr. ’ 22500. Te-
lef. 04756-6308 of 043-210789.
T.k.a. OPEL GT, bj. 1969, klein
onderhoud, ’ 9000. Telef.

i 030-870822
Oldtimer TWENTE biedt aan:
OpelGT 1.9S (imp. Calif),'7l.
Mercedes 220 S, bj. '65. AMC
Pacer (6-cil., autom), '77. Vol-
vo PIBOOE (imp. Calif), bj '71.
6x Volvo Amazone Luxe. 4x
Volvo Amazone Combi. Telef.
053-308553. b.g.g. 282159.
H.D., bj. 1920, met ZIJSPAN,
ongerestaureerd. Info v.a. za.
20.00 u, 02152-53457.
T.k. KEVER 1300, '75, APK
2-92 geelgroen, vr.pr. ’2lOO.
Telef. 071-156646.
SCHEUREN en gaten? Wij re-
pareren d.m.v. een nieuwe
jAmerikaanse naadloze
fusiemethode bij u op lokatie
alle soorten beschadiging aan
autostoelen, dashboards, con-
soles, hemels, zijpanelen en
softtops. 100% onzichtbaar en.met levenslange garantie! Leer

;zowel als kunstleer. Ook kun-
nen wij perfekt delen bijspuiten

1in iedere gewenste kleur. Ge-
specialiseerd in het revalideren
van (oud) leer dat wij weer „als
nieuw" maken met onze

' schoonmaak- en voedingsmid-
delen. Eén van onze 22 servi-

-1ce-auto's is beslist bij u in de
buurt. Bel het centrale nummei

'02522-18000 of fax 18080
(Advertentie uitknippen er
bewaren)

Old-timer
ruilmarkt

8 november 13.00- 21.00u.
9-10 november 10.00 -18.00 u.

Autotron Rosmalen
04192-19050

■T.k.a. MG A 1500, rest.
’12500. MG A 1600. rest.! ’14.000. JAGUAR MX II 3.8.Telef. 05663-1276.
BALANCEREN van krukassen
ventilatoren e.d.: Vortex Soest
02155-13816.
'61,T-Bird, 2-d. 110%, '77 R.R
Silver Shadow. '60 A. Healy
3000. '59 MGA. '58 VW Kevei
Cabr. '62 '56 BUICK SP, 2-drs
Ph./Fax 09-1 604.8529160.

1T.k. HANOMAG Henschel F35
bj. 1970, oprijwagen, benzine/
LPG, ’ 1250. Inl. 08870-14912

;AUSTIN Healey 3000 Mk 111
1967, wit, int. zwart, prijs

’ 35.500. Telef. 04138-76070.
RENAULT Mono Quatre, 1928
ongerest. en niet compleet, ge-
heel gestraald en geschopeert
met invoerpapieren, ’ 4500-Telef. 04243-1949.
T.k. AMERIKANEN van 193C
tot 1962 o.a. Cadillacs, Buicks
Oldsmobiles, Pontiacs en Che-■ vrolets. Frans v.d. Mosselaar; Watertorenstr. 6 (naast d«
Watertoren), Dongen, telef
01623-22146.

; MERCEDES 350 SEL, bj. '77
Mercedes 280 CE, bj. '72 Telef

't 05912-2556 na 18.00uur.
AMC PACER DL Wagon, '78
Porsche 924 Targa, '77. 15 iV
RS Coupe, '69. Kadett B, '69:Vauxhall Viva, '65. Ook inruil
Telef. 04754-81917.

;DAF 33, '73, i.z.g.st., ± 50.00C
orig. km, 1e eig., ’2950. 070-
-3807430of 3895583.

5e OLDTIMER-GALABEURS
te Hoogstraten (België) in de
Veilmghallen, zaterdag 16 en
zondag 17 november 1991.Tel-
kens van 10.00-18.00 uur. In-
lichtingen Theo Huet, Merks-
plas, telef. 09-3114633579, fax
09-3114633273.
T.k. gevraagd Fiat TOPOLINO
type A en Simca 5. Telef. 080-
-224569.
MG ONDERDELEN: MG TD-F

MG A en MG B. C, Midget
Anglo Parts BV
Veenendaal, 08385-51334

Old-timer VERZEKERING (dus
bj vóór 1972). Eddy van Ooijik
Assurantiën, 035-234035.
MG B GT Mk 11, 1968, LHD,
rood, spaakw., NIEUWE Mich.
banden, Calif. imp., roest- en
schadevrij, motor, en mech
100%. Vraagpr. ’32500. Telef.
05780-27323.
CHEVROLET Corvette, '77, in
nieuwst., moet weg wegens
vertrek buitenland, ’ 31.000.
Telef. .02907-8071, kant.uren
02907-4252 Zien is kopen!
T.k. Ford MERCURY Montclair
Sedan, 1956, wit/zwart, gerest
in 1980, in prima conditie, Holl
auto, rijklaar mcl. kent. + APK,

’ 27.500. 072-620748/615673.
T.k. OPEL GT 1.9 S, bj. '71
(imp. Calif.), geen roest. Telef
053-308553, b.g.g. 282159.
DATSUN 260 Z. bj. '74, 2-zit-
ter, gedeeltelijk gerestaureerd,

’ 6500. Telef. 01836-1770.
T.k. DATSUN 260 Sport,
gedeeltelijk gedemonteerd, wel
compleet, enig laswerk,
technisch 100%, vr.pr. ’5500.
Inl. 02240-14751.

GASKCO
pakkingsets

voor Alfa, Ferrari, Lancia, Lam-
borghini en Maserati.
FRANCO, telef. 070-3521769,
fax 070-3512383.
Lancia Fulvia Zagato 1.3, nette
toestand, technisch 100%, HF
wielen, APK-gek., ’13.750.LEGEND CARS, 01736-96362
FIAT 500, met 4-cil. Abarth
motor, kl zwart, ’ 10.000 Fiat
500, in nw.st, kl. geel, ’7500
Telef 078-142305/134622
Dodge Charger 383 Magnum,
1969, 2e eig sinds 1972 au-
tom., airco, floorshift, geh
orig., ’24.950 SHELBY
U.S.A.-CARS. telef. 070-
-3885109/3466122
GIULIA Super, bj. '69, APK
6-92 orig. Ned. auto, ’6500
Div MG B's en MG B GT's, v.a

’ 4500. Tev. onderhoud. On-
derd. JB Spares and Sports-
cars, telef. 070-3478419.
Fiat 130 Coupé automaat, 1972
blauw metall., 3200 cc, 6-cil.,
FIAT-JANSEN Zwolle B.V.
038-230032
Mercedes BENZ 190 D, 1965,
nwe. APK. Voor info 02940-
-30488, mr mog. pr. ’ 6900.
THUNDERBIRD 5.0 VB, au-
tom., LPG, bj. '80, APK, prijs
’2450 02230-18152
T.k. Volvo AMAZONE, 1966,
kleur rood, ’ 1200. Telefoon
02521-21129.
FORD Phaeton, in uitstekende
staat, bj 1929, zwart/rood. Te-
lef. 072-114000.
FORD Taunus 12M, bj. 19ffi,
bordeauxrood, in goede staat,
APK okt.'92 033-801394.
OLDSMOBILE 98 Cabriolet, bj.
1970, in perf. st., ’21.500 mcl

'BTW. Inl. 02505-2013
VW KEVER 1200, bouwjaar

' 1970, 6 Volt, opknapper
Telefoon 02507-14447.
;PEUGEOT 304 Cabrio, "70,

geen roest, v.p. ’4350. 04704-
-■ 1112b.g.g. 06-52940412
;PONTIAC GTO, '71, 400 eu .

lachgas, gerevis transmissie,
; tractionbars, nwe. banden,
rood/wit/blauw, veel chroom,
prijs n.o.t.k. Telef. 015-561306.
iSTRALEN en spuit. Velgen en
andere oldtimer delen. 04920-
-38255

_
JAGUAR E-type 12-cil. Ca
txiolet, bj. '73, in mmd condi-
tion, ’120.000 mcl. BTW. Inl

" 02505-2013.,T.k. goedlopende VOLVO
Amazone 122 S, echt oldtimer:’ 2950. Telef. 02503-33133.» Rubber profielen? Vraag onze.folder aan! PSB restauratiema-. teriaal: goed en origineel. Telef, 01726-18127. Openingstijden. ma. t/m vr. 08.00-17.00 en elke, 1e ZATERDAG in de maand, van 10.00-16.00 uur. Kerkstraatr 103 te Bodegraven

■ Div. gaaf plaatwerk + bekle-
-1 ding voor: Trans-Am Formula

Z2B. bj '70/'7B. Dodge Char
i ger, bj 71. Mustang, '79. AMC
iConcord, bj '76. Mercury Mo-:narch, '76. Dodge Aspen Sta-tion, '76. Mustang 111, '80 Ca-- price Impala, '75/79. Monte
3 Carlo, '78/79. Toronado, '79r Mahbu, '75/'BO SHEIBY
i.USA-CARS, telefoon 070-
-ï3885109, fax 3806067.. T.k. gevraagd VOLVO 262 C

Bertone, inruil mooie 1800 ES
moet mog. zijn. 070-3656601
T.k. zeer mooie FIAT 600, bj.
72 APK 7-92 met goedkoop.

Pr. n.o.t.k 023-338202

T.k. CITROEN ID 20 Familiale,- bj. '79, net uit Zuid-Frankrijk,- mot. en mech. 100%, keiharde

" auto! ’ 12500 05220-52775.
MAZDA 929 Hardtop Coupé,- bj. '78, zeer excl. uitgebouwd,

'" parelmoerrood Abs. enige in

" Ned. Vr.pr. ’ 3500. 055-661134- 36 KLASSIEKERS o.a. Cadil-
lac, '50. DeSoto, '56. El Canru-

f no, '78. etc Inruil/finan. mog.r überty, 05978-12711.
CHEVY, 1953, gereviseerd,r nostalgi, ’ 14.000. Telef

'■01899-27244/13651 na 6 uut.
Gelderland. Th. droge STAL-- LINGSRUIMTE voor oldtimers

" klassiekers en motoren, v.a
5 ’25 p.m. Telef. 06870-14912- Div. SIMCA'S 1000, Matra
'■ Rancho, Talbots en 100.000

onderdelen voorradig, nieuw:■en recycling, 02263-51967.
T.k. goed rijdende VOLVO 164- Automaat, gas. ’ 750. Telef3 023-382777

'' Originele Austin brandweerau. to, bj. '53, i.z.g.st., ’ 16.750. 2x: Opel Blitz, bj. '55/59 v.a
f f 4900. Porsche 911, bj. '70res

tauratie-objekt, ’9500 Meree-
r des 350 SLC, bj. '72 braod-. schade, ’ 9750 Triumph Spitfi-

re body, '72 ’ 1750. Tevens. een flipperkast en een jufce-
I- box. 04997-73935.
1 T.k. FIAT 11008, bj 1957, kleur

' oudgroen, i.g.st., APK-gek
1 Telef. 02290-17057.- BMW TOURING 2002 bj. '73,
3 nieuwe APK, z.g.o.h Vrpr

" ’ 3750. Inruil mogelijk
05280-79286, na 17uur.



Top klassieker! Alfa
MONTREAL VB, slechts 3900
van gemaakt, iets werk. Perf.
invest. Weg. gezinsuitbreiding
t.k. ’28500. Inr./ruil gez.auto
mog. Moet weg! 02503-17526.
Uit eigen import CADILLAC
Cabriolet, 1971 3x. Ford Ventu-
re, 1963. VW Cabriolet, 1973.
VW Karmann Ghia, 1969. Jeep
Renegade, 1979. Ford Rangero,
1965 MG B, 1973. El Camino,
1985. Ford Mustang Mach I,
1973. Porsche 924, 1979. Pon-
tiac Fierro, 1965. Div. Trabant-
jes, v.a. ’ 1000. Versmissen
Antiek BV., import/export, In-
dustrieweg 172-176,Best.

Uniek: van huisarts
Volvo 262

Coupé Bertone, in perfecte st.
Vr.pr. ’ 24.500. 03483-3184

CADILLAC Eldorado Cabriolet,
bj. 1976, in perfecte staat. Inl.
02505-2013.
One weekend onlyü 1955 mo-
del 62 CADILLAC, fully loaded,
compl. orig. good condition, pr.

’ 29.000. Info04920-44468.
ALFA Spider, '82 rood, elektr.
ramen, USA import, ’15.750.Telef. 040-521283.
T.k. FIAT 500, bj. '72 APK ge-
keurd, in nieuwstaat, okergeel,
Telef 020-6995753.
DODGES 4-WD, amb., kamp.,
prijs ’7OOO tot ’lO.OOO. DAF
328, kamp., ’5OOO. DAF 126,
’4OOO en ’5OOO. Amfibie
(Russ ), in onderdelen, ’2500.
Telef. 04922-3787.
PEUGEOT 404. bj. '65, groen,
wit inter., i.g.st., APK 10-92

’ 3750. Telef. 020-6835184.
TRIUMPH TR 7 Cabrio, 1979,
groen, 5-bak, USA-import,

’ 10.500.Telef 040-521283.
T.k. MERCEDES 200 D, '72 als
nieuw, geheel gerest, en gere-
viseerd. Telef. 05712-76076.
Ex(clusive) Cars
nieuwe seriefraaie oldtimers

zojuist binnengekomen
Van Usendijkstraat 395

Purmerend
telef. 02990-31177/22925

fax 02990-30725
"TEVENS VERZORGEN WIJ
OLDTIMER ONDERDELEN'

MERCEDES 280 S 3.5, alle op-
ties, bj. '70,Am. uitv., moet op-
gebouwd. Telef. 020-6179053.
T.k. MERCEDES 280 S. bouw-
jaar '70, met APK, vraagprijs
’6500. Telef 05253-1920.
VW KEVER 1303, bj. '74, orig.
nieuwstaat, motorisch en
techn. 100%, APK 5-92
02152-61030 of 69403.
MERCEDES 250 SE Cabrio,
1967. Mercedes 230 SL Cabrio,
1964, Jaguar E-type Cabrio,
1970. Inl. 06-52832502
MG-B CABRIO, 1972 MG-B
Cabrio, 1978. Import USA.
Mercedes 300 SEL 3.5, 1971,
zeer mooi. Telef. 080-786161.
DATSUN 260Z 2 + 2 gerest.,
rood met., APK-gek., bj. '77.
Vrpr. ’ 9750. 071-617648.
CHEVY 2-d. Coupé Fleetmas-
ter '50, i.g.st., vele extra's, zon-
neklep. ’ 12750 02507-19814.
DATSUN 240 ZX Sport, bj. '73,
kleur rood, geh. in nieuwstaat,
spec. wielen, afst.alarm. Prijs
’14.500, mr. mog. 040-526683
of 06-52962323.
T.k. ROVER 3500 P 61975,
i.z.g.st. ’6500. 01140-13785.
Triumph DOLOMITE 1850 HL
Automaat, bj. 1984, prijs

’ 3000. Garage De Spinbaan,
telef. 01751-12750.
Daimler SOVEREIGN 4.2 '67,
APK 8-92 zeer mooie auto,
90% gerest., rek. t.i., vr.pr.,

’ 34.000. Telef. 02244-2426.
PEUGEOT 504, lichte schade,
bj '78. Vauxhall Viva. 2x Ford
Consul Coupé. Vauxhall Victor.
Opel B Kadett. Mercedes 200
D, 74. Telef. 05732-1372
PEUGEOT Bestelwagen D 3 A,
1953, 100% orig., ’ 5500. BMW
Isetta, compl. voor restauratie,
’3500. Adler Junior, bj. 1936,
voor sloop, ’l5OO. Cats, Wit-
marsum, telef. 05175-1441.
2CV, 1955, 2CV, 1959, + veel
ONDERDELEN, los of alles in
éénkoop, ’ 4000. 01820-12168.
BMW CSi, bj. 1972 kl. blauw,
APK-gek., ’ 16.500. Imp. Italië
Telef 023-276848.
Lancia Gamma Coupé 25, bj.
1979, kl. bluelord. FIAT-JAN-
SEN ZwolleBV., 038-230032
TRIUMPH TR6 '73 - USA,
nieuwe motor, overdrive, geen
roest, nog uit te voeren wer-
ken, interieur en lak. Chevrolet
Bef Air, '56, 2-deurs, volledig
gerestaureerd, 100%, rood-wit,
interieur zwart-wit. Lincoln
Premiere, '57, 4-deurs, alle op-
ties, goede staat. Cadillac El
Dorado-Seville '57 Goede ori-
ginele staat. Telefoon België:
09-3236654229.
T.k. Volvo AMAZONE, perf.
staat, geh. gerest. + gerev., bj.
1967, rood/beige, schuifd., div.
Access 04951-26206.
CADILLAC Eldorado Cabriolet,
bj. '71, 8.2 Itr., 400-pk, Calif.
import, RDW-gek., nieuwe
banden etc, zeer mooi,

’ 27.500. Telef. 06111-2201.
Te koop FIAT 500. Telefoon
01623-19317.

Chroom-
lijsten

EN
OUDBLAUWE

kenteken-
platen

CIJFERS & LETTERS
OVERTOOM 147-149

1054HGADAM
020-6182149

Te koop OPEL Kadett Cabrio-
let, 1937. Moet ger. worden.
05496-42906.
Triumph SPITFIRE 1500, bj.
1977, kleur wit, goed rijdende
auto met iets werk, prijs ’ 8000.
Telef. op za. tot 1700 uur, ma.
t/m vr. tijdens kantooruren,
05924-1224,fax 1319.
Tk. VW KARMANN GHIA,
1969, APK 7-92 in prima orig.
st. vr.pr. ’16.000. Info 01749-
-42611 b.g.g. 070-3666038.
T.k. USA CARS: Chevy '55,
'57, '60. Ford Truck, '50. Classic
Car Expert, 01720-42660.
Buick Centurion Cabriolet
1971, rijdt 100%, Ned. kent,
APK-gek., in goede staat, vr.pr.
’13.250 LEGEND CARS,
01736-96362.

RENAULT 4 CV, '56, ’2750.Peugeot 203 Pick-up, '50,

’ 1500. Telef. 09-3211446195.
T.k. orig. WOII Engelse BED-
FORD MW, voor rest., i.z.g.st.,

’ 5750. 01140-12097/14634.
Opel REKORD, 1972 ’9OO.
Ford Taunus, 1971, ’6OO.
DKW Ifa FB, 54. 060-790532
Uniek! Bestel nu: uw Fiat 500L
CABRIO, voor volgende zomer.
Inl. 05480-18326.
KREIDLER wegracer, 1967,
orig. staat, of ruilen ook ra-
ceond. te koop en gevraagd.
08854-2717.
CITROEN Ami Break, bj. '78.
geen APK, redelijke st., ’ 750.
Telef. 033-637991, Amersfoort.
JAGUAR MX II 3.8 L LHD,
met overdrive. Telef. 035-
-835344
T.k 2orig. WO II DODGE car-
ry-alls, i.z.g.st., type WCS3 en
WCIO, bj. '42 en '41. Inr. mog.
Telef. 01140-12097/14634.
Alfa Romeo 2000 Berlina Auto-
maat, motor defekt, moet ge-
spoten, ’ 2000. LEGEND
CARS, 01736-96362
Alle Celica-liefhebbers OPGE-
LET! Promotiestand Autotron
8, 9 en 10nov. 055-421791.
CADILLAC Coupé de Ville, '58,
’55.000. Wartburg, type 311,
’7500. Inruil mog. 04132-
-65718 of 06-52961110.
Voor lIEFHEBBER t.k. 2CV 4,
1974, APK 5-92 en 2CV 6,
1981. Samen ’2OOO. Telef.
013-426044/671365.
OPEL GT, bj. 1971, moet aan
gewerkt worden, prijs ’ 5750.
Telef. 05181-2319.
PEUGEOT 404 injection, '67,
grijs metall., motor gerev., luxe
uitv., APK '92 ’5500. 020-
-6107433, b.g.g. 020-6402143.
Lancia Monte Carlo, 1978, 2000
cc, in perf. staat, APK-gek.,
’17.500. LEGEND CARS,
01736-96362
Custom BUGGY, special paint,
brede banden, 1600-cc Toyota
motor, bj. 1965. Vr.pr. ’3OOO.
Telefoon 01640-55234.
BMW TOURING 1802 '74,
28.000 km, ’ 4500. NSU RO 80,
'73, luxe uitv., ’BOOO. Telef.
08340-46064.
Weg. omst. t.k. LANCIA Fulvia
Coupé 1.3 S S2'71, o.a. nwe.
band. Koni's, uitl., l.m. velg.,
gerev. mot., APK 6-92 ’ 9450.
Inr. MB 200 D vleugeltype/
Peug. 404 D mog. 076-148530.
Special Collector Investment
Cars uit Californië, in perfecte
staat met Nederlands kente-
ken: Buick Rivièra, 1e eig., '73.
Pontiac Granville Cabrio, '73.
Camaro Z-28, '74, 850 pk. Lin-
coln Mark IV Cartier, '72 Tori-
no 429 Fastback, '70. Dodge
Superbird 383 Magnum, '69.
Dodge Charger 383 Magnum,
'69. Ford Shelby Cobra 428 CJ,
2e eig., '69. Mercury Monterey
Colony Park 9-pass. Wagon,
'62 Caddy Sedan de Ville, '60.
Buick Invicta Coupé, '59, en
nog vele andere auto's. Tevens
gaan wij eind november weer
op speurtocht in de USA naar
perfecte USA-Cars. Heeft u
belangstelling naar een bepaald
item, bel of fax even! SHELBY
USA-CARS & Parts, telefoon
070-3885109 of 3466122 fax
3806067.
SAAB 96, bj. 1976, APK tot
10-92 kl. rood, in goede staat,
’3500. Inl. 08880-53107.
Peugeot 403, puntgave toe-
stand, technisch zeer goed,
Franse import, slechts ’ 3250.
LEGEND CARS, 01736-96362
T.k. MERCEDES 220 D, bj. '70,
gerest, vr.ppr. ’ 5500. Mercedes
200 B, zonder kent, bj. '70,
vr.pr. ’ 1250. Inl. 05910-24229.
VOLVO „Katterug". bj. '62
nieuwe APK, prijs ’ 4800. Telef.
06280-79388.
TRABANT 601, bj. '73, vr.pr.

’ 1000. Vauxhall Victor Super,
'66, loop of sloop, vr.pr. ’ 500.
Beide kompl. met kent. Telef.
02243-1267.
Gele FIAT 500, bj. '73, ’3500.
Telefoon 05178-12148.
DAIMLER VB. '66 (Mk II
mod.), RHD, wit,rood. led. int,
tot. gerest, ’35.000. 02510-
-21330.

Als NIEUW, perfecte
Citr. DS Pallas

Inj., bj. '74, orig. 47.000km
’20.000. Inl. 05148-1204

T.k.a. CAMARO Sport Coupé,
1975, geh. gerestaur., pr.
n.o.t.k. Telef. 01130-244 a
2 eenv. rest. objecten voor his-
torische race en rallysport TVR
GRANTURA, 1960, ’15.500.Gilbern 1800 GT, 1963,

’ 12500.Telef. 05210-89190.
Diverse WILLYS en Nekaf
jeeps, tevens nieuwe kanvas
winterkappen, met deuren en
zijkanten. Bram van Buuren,
Zoelmond, telef. 03453-1800.
VOLVO 164 E, blauw/groen
met, '74, sch.d., airco, overdr.,
leer, ’ 5500. 04922-1578.
T.k. OPEL GT/J, bj. '73, origi-
neel 1e eig., in perf. st, kl.
oranje, APK nov. '92 vaste pr.

’ 17 500. Inl. 04998-97376.
Gangster whitewall banden L
78/15, SHELBY-U.S.A.-CARS
070-3885109, fax 3806067.
FIAT Spider, '78, rood, Tan in-
ter., zwarte kap, nieuwe auto!

’ 15.750.Telef. 040-521283.
Voor liefhebber FIAT 1100 B.
1948, prijs n.o.t.k. Telef.
01100-32429.
LANCIA HPE 20, '76, lederen
int, l.met. velgen, voor liefheb-
ber, ’ 2750. Telef. 01727-17848
CHRYSLER type Newpjort
Convertible, bj. '68, 6.2 Ltr. VB,
330-pk, Florida Import, geen
roest, techn. perf. ’22.500.
Telef. 06427-15400.
Keverrijders opgelet!!! Bijna
ALLE Keveronderd. uit voor-
raad leverbaar, tevens alle rub-
ber afdichtingen. 05915-52292
MOTORREVISIE, onderhoud
plus parts van classic USA, B-
of 6-cil. Bel Classic Car Expert
telef. 01720-42660.
VW KEVER 1/11 de Luxe, met
vouwdak, bj. 1958, voorschade.
Vr.pr. ’ 4000. 040-465032
T.k. PORSCHE 911 T 24, origi-
nele staat, bouwjaar 1971.
Telef. 01187-1482/1485.
FIAT 500 L Luxe-uitv., d.bl.,
zeer goede staat, APK okt. '92
Vr.pr. ’ 5250. 020-6732448.
Te koop DATSUN 1200, 1971,
met plaatwerk, ’ 750. Telef.
01140-12600.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS Bel voor infor-
matie/brochu*e 020-6.805 805.

60 Italië-weekend '91, 9 en 10 nov.
Unieke show, met 0.a.: Alfa Romeo's, Ferrari's, Lamborghini's
en Maserati's, motoren en scooters. Deelname van 20 Italiaanse
merkenclubs, tevens diverse stands met onderdelen, boeken,
miniaturen etc. Primeur: Ferrari 348Zagato.
Expocenter SAMEN STERK, Doornkade in Houten (U.), direct
aan de A27. Open 9 en 10 nov. van 10.00-19.00 uur. Entree

’ 1250p.p., kinderen ’ 6. Inl. 035-43777 of 01830-60099.

Friese Auto- en Motorensalon
13, Men 15december 1991

Frieslandhal,Leeuwarden, info02159-45612 058-941500
Kampeerauto- + Oldtimershow

Nieuwe en gebruiktekampeerauto's
van 6t/m 12 november 9.00tot 18.00uur

Kampeerauto's Oldeboorn
Südkant 15, 8495KM Oldeboorn (F.1.), telef. 05663-1721

Roy Karsten
Noordwijk aan Zee

DiverseAlfa Romeo's w.o. BERTONE en GIULIA modellen
Telef. 01719-10757

Personenbusjes
FORD Transit aann.uitv. Diesel,
2x '90 en 2x '88, in nieuwst.
03435-72585 of 06-52861605.
FORD Transit D, '90, 9-p., 5
versn., mr. mog., ’ 29.500 excl.
BTW. Inl. 01100-15415/23868.
Renaurt ESPACE Turbo Diesel,
bj. 1969, 90.000 km gel., 1e eig.
in nieuwstaat. Telef. 03435-
-72585 of 06-52861605.
BEDFORD Van 2300 D, cam-
per, grijs kent., bj. '79, APK
8-92 Wolfrace velgen, led.
bekl, ’ 3500. 04188-2153.
VW TRANSPORTER Caravelle
Diesel, '87, i.g.st., ’ 14.750 mcl.
Telef. 02153-10979.
MAZDA 9-pers. bus 22 Itr.
Diesel, bj. '85, prijs ’ 8500 mcl.
BTW. 08385-12043.

Stareraft
CHEVROLETBUS, m. '91, 8-cil.
Diesel Automaat, groen metall.
plus verhoogd dak. grijs kent.,
5 zitplaatsen, zeer veel opties,
zoals tv, video, aircond., stuur-
bekr., cruise control, elektr. ra-
men, getint glas, stereo radio
etc, 30.000 km, schadevrij, 1e
eig., 27-12-90, vr.pr. ’95.000,
prijs n.o.t.k. mcl. BTW. Telef.
02293-1728.
RENAULT Trafic Diesel. 9-
pers., lange uitv.. '88, ’ 13.500.
Inr./fin. mog. 04936-93003.
RENAULT Trafic Luxe 9-per-
soons benzine bus, 60.000 km,
1e eigenaar, schadevrij, onder-
houdsboekje aanwezig, m. '89,
’16.950. Inruil mogelijk.
02907-3566/3199 (bij Adam).
Ford TRANSIT benzine, bj.
8-'BB, 9-pers. bus, i.z.g.st., kl.
wit. 040-519388.
VW, 9-pers. 1.7 DIESEL, APK,
RDW gekeurd tot 11-92

’ 7500. Telef. 030-711793.
FIAT Ducato D Panorama,
1987, ’12500. lsuzu Luxe 9-
pers. D, m. 1987, ’B9OO.
05138-13355.
MERCEDES bus 8-pers. 207 D,
1981,met alle keur., ’ 7000. Te-
lef. 02984-1522
VW Caravelle DIESEL, luxe
pers.bus, bj. 1984,vr.pr. ’9750.
Telef. 02207-18982
L 300 PERSONENBUS, zilver-
grijs, 20.000 km, 6-'9O, Mitsu-
bishi-dealer Frans Borgmeyer,
Kampen, 05202-17595.
Ford Aerostar, 7-pers., '87,
blauw metall., 5-bak, get. glas,
centr. lock, ’27.500. Telef.
020-6530802 Hoofddorp
„CABALT AUTOMOBIELEN"

VW Bus CARAVELLE Diesel,
'87, 9-pers., met aparte kachel,
Inl. 03494-54720/52804/51318.
Ford TRANSIT 9-pers. Benz.,
'85,’ 6950. Telef. 02942-4083.
NISSAN Urvan Diesel, 9-pers.,
bj. '86, 93.000 km, i.z.g.st.,

’ 10.750 mcl. 01724-9320.
Mitsubishi L3OO D GLX, zeer
luxe, sept. '90. Nieuwpr.
’44.000, nu ’26.500. DIJK-
STRA Heerde, 05782-1828.
Te koop GEVRAAGD Renault
Estafette, in goede staat. Telef.
02502-45517na18uur.
2x TRANSIT, 9-p. bus, '90 en
'88. 2x Transporter Caravelle,
'87 en '82 Trafic, '86. Toyota
Hi-Ace D, '87. MB 207 D, hoog
en lang, '88. Manders, Kruisstr.
152 Veldhoven. 040-534216.
VW CARAVELLE, 9-pers.
kleinbus Turbo Diesel, juni '88,
106.000 km, kleur wit, als
nieuw, ’ 19.950 mcl. BTW. Met
BOVAG-gar. 02269-1203.
MITSUBISHI L3OO D 9-pers.
Luxe Bus, nw. model eind '87,
crème, nwe. APK, perf. staat,
’13.500 ex. BTW. Inruil.
02999-296.
VW CARAVELLE Turbo D, 1e
eig., 1988. ’20.750 mcl. BTW.
Telef. 01838-2900/1625.
Ford Aerostar AUTOMAAT,
11-'89, airco, w.w. glas, 30.000
km, in nieuwstaat. Telef.
03435-72585 of 06-52861605.
Ford Transit GL 9-pers. bus,
LPG, rood, m. '87, ’17.950,
leaseprijs ’ 571 p.m. Inruil/fi-
nanc. mogelijk. CAR TRADE
HOLLAND BV, 020-6010680,
Badhoevedorp.
FORD Transit diesel, 5-'B9, wit,

’ 24.900 mcl. Autobedrijf Groe-
neveld, Lunteren, 08388-2566.
Ford TRANSIT, bj. '83, 9-pers.,
benzine, prijs ’ 5750. Telef.
070-3605730.
FORD Transit 100 personen-
bus, 1984, benzine, 105.000km,

’ 9950 mcl.BTW. 01742-7701.
PEUGEOT J 5Luxe, 9-per-
soons diesel bus, 1e eigenaar,
schadevrij, 90.000 km, onder-
houdsboekje aanwezig, m. '89.
Nieuwjarijs ± ’ 50.000, nu

’ 19.950. Inruil mogelijk,
02907-3566/3199 (bij Adam).
VW TRANSPORTER Pick-Up,
dubb. cab., bj. '80, APK,

’ 2750. Telef. 08812-2071.

VW Transporter CARAVELLE
1.7 D, 9-p., 1988, wit, 123.000
km, i.g.st. 01803-12311.

Schade-auto's
RICHEL Schade-auto's, Lage- I
dijk 11, IJsselstein, telef. I
03408-82291. Audi 80 D '88. s
Audi 80 '88. BMW 316 '86. Ci- (
troën BK Break D '88. Uno 60 S \
'87. Uno 60 Aut. '88. Escort 14.
Bravo '89. Escort 16 Europa '90. j
Sierra D Sedan '87 + '88. Sier-
ra TD '90. Sierra 20i Azur '91. j
Scorpio 20 '89. Honda Civic
'85. Honda Shuttle '88. lsuzu
Trooper TD '90. Mitsubishi 'Lancer '91. Micra 2x '89. Sunny 'Florida '88. Bluebird '89. Nissan .
Vannette D '88. Corsa '83. Ka- 'dett Aut. '85 + '88. Kadett 16i J
Sedan 2x '90. Kadett 14i '91. J
Omega GL TD '87. Ascona '84. J
Rekord '84. Peugeot 309 '87. i
Peugeot 405 '88 + '90. Renault l
5 TS '86. Renault 5 GTR '90. 'Renault Nevada D '91. Renault ;
25 TXE '90. Renault 25 D '89. I
Saab 9000iCD Aut. '90. Ibiza i
SX '91. Malaga '89. Alto '88. <Polo Coupé '90. Golf 1.8 GT "'87. Passat TD '88. Volvo 360 <
85. Volvo 440 90. |
Zijschade TOYOTA Starlet, I
chassisnr. licht besch., bj. (
9-'9O, t '91, ’4750. Telef. 1
05494-1345. I
Opel KADETT 5-drs. 17 D, '89,
voorschade, ’8750. Telef. '03412-53768. 'MERC. 190 E, '89, veel ace !
Volvo 440 GL '91. Opel Corsa ;
1.3, '89. Volvo 740, '85. Auto- 'schade Tamboer, 055-416625. .
Mits. LANCER 1.5 GLX, '88, .
35.000 km. Citroen AX 11 TRE, ■'87. Opel Omega 3000i, '89. ;
Ford Escort D, '85. Of_el Asco-
na 1.6 S, '85, LPG. Mazda 323 !
Sedan, 86. Telef. 01802-2843. !
MERCEDES 190 D, '88. Merce- !
des 200D, '88. Renault Espace :
TD DX, '91. Honda Civic, '90. !
Renault 19, '89. Ford Sierra D, !
'87. VW Polo Van, '90. Opel
Rekord 20 S, '82 Audi 100 'Avant, '86. VW Golf, '88. Van i
Dusschoten, 08385-26404. 'T.k Ford SIERRA Sedan 18CL, i
1989, 73.000 km, metall. rood, «
lichte schade, kent. compl., als 'nieuw, ’ 11.500. 05766-1711.
Fiat PANDA, '86, lichte voor- j
en achterbumper schade,
’4250. Inl. 01828-18703. !
VW GOLF Diesel, '88, Ivoor-
schade, compl. kent. Autobedr. j
Van Willigen, 01830-33884.
Honda PRELUDE 1.8 EX 12V.i'85, met lichte schade, 70.000
km, ’ 8900. 03410-23452 I
GALANT. '87, ’5500. Micra, ,
'90, ’8000; Scorpio 29i, '89,

’ 9900 Escort, '87, ’ 2750; Ka- j
dett Combi, '90, ’ 5000 Kadett ■Combo, '90, ’ 4500 Kadett Ca- ]
ravan Diesel, '88, ’ 6250; Mar- ,
bella, '89, ’2950; Volvo 360 'GLE, '84, ’ 2900; Volvo 440 GL,
'89, ’6500; Colt, '86, ’2900; !
Sunny D, '88, ’6250 Bluebird
1.6 LX, '89. ’9250; Citroen |
Break Diesel, '90, ’ 8000 Peug. .205, '88, ’ 4000; Peug. 205, '89,
’8600; Hyundai Pony, '87, '’ 275Q BMW 728iAutom., '81,

’ 2750. Inl. 053-320475. 'BMW 735i, m. '88, ’17.250. \
Telef. 02902-3018 of 06- ,
52830308. ,
T.k.a. rode GOLF GTi 16 V, bj. 7,
'87, met zijschade pi. onderd., "pr. ’ 12750. Inl. 030-281470. <

PORSCHE 924Targa, '80. rijdb.
plaatschade, ’6900. 5-bak,
sportvelgen. 04168-3926.
CITROEN BK 16, kl. rood,
voorschade, '89, compl. kent,
f 9250. Telef. 03444-2387.
BMW 318i, met LPG, 1991,
’26.500 inclusief BTW. Telef.
01838-2900/1625.
VW GOLF 1.6, bj. '87, nieuw
model, LPG, sport-interieur,
met lichte rijdbare a.schade,

’ 10.750. Inl. 08362-21611.
CORSA 1.5 D, grijs kent, '90,

’ 9000. Peug. 206La Coste, '86,
f 5500. Fiesta, '88, lichte sch.,
’6750. Transit D Bestel, '89,

’ 10.250ex. Inl. 04125-3680.
OPEL Veetra 1.7 Diesel, bj. '90,
4-drs., bordeauxrood met,
alarm, sunroof, lichte schade.
Freebird, „De Overlaat", Ros-
malen, 04192-12059/16302
Schadeauto's: Nissan 100 NX,
1991. Nissan Primera Statcar
SLX, 1991. Nissan Prairie, 1985.
Peug. 405 GRD Statcar, 1989.
Peug. 309 XL 1989. Peug. 20E
GR 5-dr5.,1988. Opel Veetra
1600 i, 1990. Opel kadett 160C
Diesel, 1987. Opel Ascona 16 S,
1986. Opel Kadett 3-drs., 1986.
Ford Escort 1600 SU, 1991.
Ford Sierra 20 Sedan, 1987.
Citr. BK 14 TE, 1990. BMW
316, 1984. Alfa 33. 1986. Mits.
Galant Turbo Diesel, 1986. Vol-
vo 740 Turbo Diesel Statcar,
1988. Opel Corsa, 1984. enz.
enz. HARTJES Oss, Kantsingel
18,Oss, 04120-38507/33780.
PEUGEOT 309 5-drs., 1991,
rijdb. rolschade, nummer licht
besch. ’ 6750. 013-339106.
Met lichte v.schade PEUGEOT
205 Diesel, '85, vr.pr. ’5500.05780-16154/13787.
MB 190 E 23, '87, div. extra's,
103.000 km, rijdbare plaatscha-
de, ’ 23.500. 04168-3926.
Renault 25 TX, '90. Audi 80,
'91. 80 D, '89. Audi Avant, '88,
’11.750. Opel Calibra '91. Ka-
dett 1.4i. '90. Mazda 323 F, '91.
626 HB, '89. MB 190 E 20, '90.
BMW 524 TD, '89. 324 D, '88.
518, '84, ’4250. Honda Civic.
bj. '90, met kent, ’ 8500. Pas-
sat 1.8, '90. Jetta 1600, 4-drs.,
'87. Peug. 405 GLD, '91,
f 13.500. 405 Break, '90, ’ 8750
Citr. BK D, '89, ’ 10.500. BK D,
'86, ’4200. Citroen Visa, '86,
’4OOO. Golf D, '87, met kent.,
’6700. Golf 1600, '85, ’6OOO
Daihatsu Charade D, metkent,
'88, ’7600. Ford Fiesta, '89,
met kent, ’ 5250. Micra, '88,
’6700. STUURLAND-Hees-
been Auto's, telef. 04120-
-31757, Oss (N.-B).
Peugeot 605 SLi, bj. '91, blauw,
5-bak, 30.000 km, achterscha-
de, ’ 11.750. 04997-73935.
KANSJE! Fiat Tipo DGT, bj.
'89, antraciet get. gl., 5 versn.,
el. ramen, m. rijdb. I.z.schade
Vr.pr. ’ 10.750. 03444-3399.
Ford ESCORT XR3i, bj. '86, '87,
'88, '89 en '90. De Middenpeel,
Middenpeelweg 4, Odiliapeel
Telef. 06859-78494.
VW TARO D Pick-Up, bj. '89,
i/vit, voorschade met kent,
f 8900. 04997-76060.
Opel KADETT 20 GSi 5-drs..
'88, diefstalschade. Honda
CRX, bj. '88. Telef. 05478-2939.

T.k. Opel Kadett Caravan 17 D,
bj. '89, geel kent., compl., kl.
zwart, zware rolschade, ’ 6750
020-6650378.
VW Passat D Station, bj. 1991,
lichte achterschade, ’ 31.000
Ford Fiesta 1100 CL bj. 1990,
lichte voorschade, ’12250
Peug. 205 XL, bj. 1989, achter-
schade, ’5750. DE PUTTER,
Nederhemert, 04185-2320.
Met achterschade ALFA 90 2E
V6, bj. '85, ’5750. Telef.
05284-1840, b.g.g. 3380.
KADETT 1.2 lichte voorscha-
de, bj. '85, pr. ’4500. Telef.
06347-83137.
Merc. 307 D, bouwjaar '80, flin-
ke voorschade, ’ 3500. Telef
04997-73935.

BMW M5,1989
PRIMERA 20 SU, '90,
’12500; Sunny Florida, '9Q
Galant GLi, '90, a.schermscha-
de, 20.000 km; Peugeot Mil6,
portiersch, '89; Volvo 240 GLT
'88, 26.000km. 01892-19482.
SUZUKI Super Carry minibus
bj. '87, linker zijschade, vr.pr
’2500. 023-370973.
SUZUKI Swift GA, rood, 5-'9l,
3-drs., ’11.750. Telef. 02972-
-3664/2911.
Koop van de man die hem ook
richten kan!! Renault Clio Die-
sel, 1991. R 19, 5-drs., autom.,
1990. R 5, 5-drs., 1988. R 21
GTS Sedan, 1990. Achterkant
+ dak R 19, 3-drs. AUTO VAN
DIJK, 01711-12095/11265.
PEUGEOT 309 GR Automaat,
bj. '88, bl. met., schade met on-
derdelen. ’ 6750. 04997-76060.
Schade KADETT 1300 S Au-
tom., bj. '87, 36.000km, compl.
kent. Telef. 078-511284.
VOLVO 760 GLE, bj. '88, zilver
met., v. + a.schade met kent.,

’ 13.750.04997-73935.
SAAB 900 Turbo (Canadees
kent), 1985. Vr.pr. ’5OOO.
01830-23433.
PEUGEOT 505 SX, bj. '88, LPG,
lichte rijdbare schade, vr.pr.

’ 8250. 073-145650/ 568557.
Peugeot 405 SRi, '90. Honda
Integra, '88. Ford Escort Diesel,
'87. Mazda 626 Stationcar, '88.
Mercedes 190 D, '91. Ford
Orion, '89. Fiat Croma, '88. Ca-
ravan: Sterckeman 320, '84.
Kadett 18 S, '88. Renault 21,
'90. Corsa Diesel, '88. Inl. 013-
-432800/06-52961608.
Ford ESCORT XR3i, bj. 2-'B9,
kl. wit, interieur eruit gestolen,

’ 16.950.02159-10004.
Opel KADETT 1.6 Sedan, bj.
'87, zijschade, met kent.,

’ 5900. 04997-76060.
Honda Civic Sedan, m. '89,
portierschade, ’ 8750. FIAT
Croma CHT, bj. '88, portier-
schade, ’ 7750. 020-6966369.
Toyota's met voorschade en
kent.: 2x STARLET Aut., '86.
Starlet 1.0 DX, '85. Corolla HB
Van,'Bs. Inl. 06360-23811.
NISSAN Cherry 1.3 GL Trend,
'85, antrac, lichte la.schade,

’ 2950. 08346-61908/64331.
BMW 315, bj. '82 zeer lichte
schade, ’ 2400 mcl. onderde-
len. Telef. 05902-1959.
MERCEDES 280 SLC Auto-
maat, ’15.250. Telefoon
01745-16549.
T.k. aangeboden met schade:
Mercedes 300 CE Coupé, 1989,
veel extra's, lichte schade.
Mercedes 190 D 25, 1987. Audi
80 1.8 S, 1988. Opel Kadett 1.7
D Combi 5-drs., 1989. Citroen
KM 20, 1990, Comfort-pakket
Opel Kadett 1.6iSedan, 1990.
Opel Kadett Van Combi, 1991.
VW Golf 1.6 Benzine, 1988.
Opel Kadett Sedan GLS, 1985.
Opel Corsa 3-deurs, 1987.
Mazda 323 Combi Van Diesel,
1989. Fiat Panda 1000 CL ie,
1989, lichte schade. Peugeot
405 SRi, 1988, lichte schade.
Opel Kadett Automaat, 1986,
lichte schade. Nissan Silvia 1.8
Turbo, 1986. Keuze uit ± 50
jonge schade-auto's. Bloem's
Autobedrijf, Hengelder 9 (In-
dustrieterrein), Zevenaar, telef.
08360-32141.
Schade-auto's: Citroen BK 19
D, '87, ’5850. Nissan Sunny
1.5 GL 5-drs„ '86, ’5850.
Toyota Carina II DX D, 5-drs.,
'88, ’ 7250. Renault 21 TL '87.
’3250. Opel Kadett Combo,
'90, ’7750. Seat Ibiza 1.5 GL,
'89, ’4850. Volvo 340, '89,

’ 6250. Inr. mog. BOSCH AU-
TO'S, Zuiderzeestraatweg 76,
Elburg, telef. 05250-2610.
PEUGEOT 205 XS, bj. '90, an-
traciet, linkervoorschade, %
kent., ’ 4900. 04997-76060.
CHRYSLER ES, bj. '89. Escort,
spoilers, '83. Sierra 2.3 D, '86.
Mazda E 2200 D, '87. Telef.
08889-1613 of 06-52772117.
TOYOTA Starlet Autom., '86,
compl. kent, loop of sloop. Inl.
04116-84386.
MERCEDES onderdelen, plaat-
werk, bumpers, lampen, bekl.
e.d. van alle typen, alles ge-
demonteerd. Van Boxtel, Esch
(N.-B), 04110-1463,fax 1659.
BMW 316, bj. '85, LPG, 4-drs.,
ROOD, lichte rijdbare schade.
Vr.pr. ’ 8250.02946-1408.

PANDA, '90/'B9. Sierra 20i CL
Aut, '90. Ren. 19 GTD, '90.
Sunny 1.6i, '90. Charade TS,
'89. Ibiza 12 XL, '89. Peugeot
405 GL, '87. Alto GL, '87. Scor-
pio 20, '86. Lancia All 2'85.
Volvo 360 GLT, '86. Rekord 23
D, '84 Sapporo, '81. Uno 55 S,
85. R 25GTX, 85. 013-430423.
VW Transporter, '90. Renault
Clio 1.4, '91. Peugeot 205 Mag-
num, '91. Audi 80 Diesel, '89.
Telef. 01838-2900/1625.
GEVRAAGD Fiat Tipo 1900
TD, met schade. Telefoon
05241-2605.
Met lichte a.schade, gewoon
rijdende 4-drs. Ford SIERRA
20i CLX Sedan, met nw. type
motor, ± 40.000 km, '90, vr.pr.

’ 17.750. 05780-16154/13787.
KANSJE! Sierra 20 GL Aut..
'84, 5-drs., blauw met, get.
glas, alu wielen, rechtsv. scha-
de. Vr.pr. ’ 4500. 03444-3399.
Merc. 190 E 1.8, bj. '90, orig.
38.000km, blauw, gas, sch.dak,
cv., lichte rijdb. acht.schade,

’ 35.750. Handelsond. LEEN
VAN DAM, 03481-1500.
Ford SIERRA 5-drs., 1.6, '90,
voorschade, ’12750. Telef.
03412-53768.
MITSUBISHI L 300 D, chassis-
cab., links voorschade, bj. '89,

’ 7500. 04192-12136.
FIAT Panda, Fire-motor, bj.
'86, zeer lichte schade, rood,
i.z.g.st., ’ 5250. 08887-1356.
T.k. JAPANSE onderdelen en
sloperij v. jonge schade-auto's.
Japparts BV., 04102-2299.
Ford SIERRA 23 D, 2-'B7, s-
drs., I.v.schade, compl. kent,
met. Kl, ’ 6750.02159-10004.

Schade-auto's: BMW 520i, '90.
Mazda 323 F Coupé, '90. Maz-
da 626 20 GLX Combi, '90.
Mazda 626 1.8 GLX, '90. Veetra
1.6iSedan, '90. Kadett 1.7 D,
'91. Manta 20 GSi HB, '87.
Peugeot 605 SLi, '91. Peugeot
405 GLD Combi, '91. Peugeot
309 GR, '88/'9l. Peugeot 205
Accent, '91. Peugeot 205 Van
B, '90. Golf 1.6i, '91. Jetta 1.3i,
'91. Volvo 740 GL, '89. Volvo
440 DL '89. Escort 1.6 CLX,
'91. Escort 1.8 XLD, '91. Escort
1.8 D Van, '90. Sierra 1.6 CL,
5-drs., '91. Sierra 1.6 CL Com-
bi, '89. Sierra 23 D Van, '87.
Scorpio 25 D, '90. Scorpio 20
GL, '87. Ibiza SKi, '91. Ibiza D
Van, '90. Marbella, '89. Tipo D,
'89. Ritmo Automaat, '87. Pan-
da 1000 CL, '91. Accord 2.0 EX,
'90. Shuttle 1.5iGL, '91. Alfa
164 3.0 V6, '90. Alfa 164 T-
spark, '89. Alfa 75 1.8 i.e., '91.
Alfa 33, '89. Galant 2.0 Gli HB,
'91. Lancer Wagon D, '87. L3OO
GLX, geel kent., '91. Bluebird
20 DLX, '90. Lancia Delta 1.3,
'90. Citroen BK 19GTi, '90. Ci-
troen BK 1.4 E, '88. Subaru
Jumbo, 5-drs., '89. Renault 19
Chamade, '90. Renault 21 Ne-
vada GTD, '88. Renault 21 TL,
'88. Renault 25 TX, '88. Renault
11 Cheverny, '88. Toyota Co-
rolla 1.8 D Van, '90. Metro 1.3,
'90. Audi 100, 5-cil., '88. Cara-
vans: Bürstner 440, '88. Deth-
leffs 360, '90. R. LAMMER-
TINK Auto BV., Jutestraat
19-21, Rijssen, telef. 05480-
-16376. Zat, tot U.OOuur, n.o.z.
TOYOTA Corolla 1.8 Diesel, bj.
'87, type '88, half kent., vr.pr.

’ 4500. 03440-23156, Tiel.
MITSUBISHI Galant 1600 GL,
'81, met rijdb. schade, groen,

’ 1500.070-3252498.
T.k. z.g.a.nw. PEUGEOT 405
GL 1.6, LPG, 2-'BB, rijdbare
achterschade, ’12750 mcl.
onderd. Inl. 05207-61754 n.o.z.
NISSAN Sunny Coupé 1.6
SGX, duurste uitv., rijdb. zij-
schade, met kent. en onderd.,
17.000 km, bj. 11 '90. ’12500.
Telef. 078-184741.
VW GOLF GTi, mod. '88,
zwart, zware schade, nr. be-
schadigd, ’ 6750. 04997-73935.
T.k. FORD Sierra 16 CL met
gas, bj. 3-'B9, 5-bak, wit, 3-
drs., 1e eig., ’ 1000 schade,

’ 12.750. Vofvo 740 GL Blackli-
ne, met gas, r. zware sch. deur-. stijl, bj. 9-'9O, ’ 13.750. 05700-
-55567 of 06-52920758.
MAZDA RX 7, bj. '83, nieuw
type, met rijdbare schade, met
onderd. Telef. 078-511284.
„SCHADE-AUTO'S UDEN"
Saxofoonstraat 7, 5402 CD
Uden, 04132-52172 b.g.g.
04132-51891 of 06-52960111
Nissan Sunny 1.7 Diesel Trend
Sedan, '86. BMW 320i, '85.

i BMW 316, 2-drs., '85. Peugeot
205 XRD Van, '86. Peugeot 505
GR, '84. Honda Integra 1.5
Luxe, '86. Hyundai 1.5 Pony L,

' 3-drs., '91. Toyota Tercel, 3-
drs., '90. Ford Sierra Stationcar
23 D CL, '88. Ford Sierra 20; GL Sedan, '88. Ford Escort 1.8
Diesel, 3-drs. met extra's, '89.
Ford Escort 1.4i, 5-drs., '89.
Ford Escort 1.4i, 5-drs., '86.
Opel Omega 20iGLS, '87. Opel
Corsa Swing, '85. Volvo 740. GLE Automatic, '86. VW Cara-
velle C Diesel, '86. Mercedes
Benz 230 CE Coupé met div.
extra's, '82 Steeds wisselende

i voorraad.
VW LT 40 m. alum. bak, '86,

1 cabine schade, ’ 7250 ex BTW.
03412-53768.
Ford SCORPIO Sedan Autom.
2.4i, 8-'9l, m. rijdb. schade.

’ 18.500. 03410-23452
Nissan PATROL Wagon, bj.
'83, geel kenteken, brandscha-
de, ’ 4900. 04997-76060.

: KANSJE! Triumph Spitfire, ge-. rev. motor + bak, nwe. zomer-,kap, nwe. Koni's, nwe. rem-
l men, accu etc, met rijdb. ach-
) terschade. Vr.pr. ’5750. Evt.; inruil mog. Telef. 03444-3399.
RANGE ROVER 3.5 VB, bj. '88,
rood, geel kent, diefstalscha-. de, ’ 23.750. 04997-73935.

' PEUG. 205 Accent, lichte scha-

' de, half '89, 28.000km, ’ 8500.
01828-18703.

VW Passat 20i, LPG, '91; Pas-
sat GL Turbo Diesel, '89; Golf■ 18i Madison, '90 Golf Turbo

' Diesel. '89; Golf GT 18i, '88;
Transrjorter 1900 Diesel Van,
'91; Audi 80 18 S, '90; Opel. Corsa GSi, '91; Kadett GT 16i,
'89; Kadett 16i, '90; Corsa Die-

i sel, '88; Peugeot 205 1.1 i Van,
rood, '90; Volvo 460 GLi, '90;, Mazda 323 "F" Coupé, '91; 323
16i GLX, 3-drs., '91; Nissan, Sunny 16 LX, '90; Micra 12 LX
Automaat, '90, '89; Toyota

' Starlet 1.3 XL '89; Honda Ae-
rodeck 20, '89, Chrysler ES
Turbo Coupé, '89. JTI, Ham-. merweg 79, VRIEZENVEEN,
Telef. 05499-65009.
PEUG. 405 GR, gas, achter
bumperschade, '88, ’ 11.250.

' Inl. 01828-18703.- SEAT Terra Diesel, '91, ’ 5750.

' Seat Terra Van, '89, ’2750.
Kadett ST Van, '91, ’ 7750. Ka-■ dett ST Van, '87, ’ 2750. Ka-
dett 13S Aut, '86, ’ 3750. Cor-
sa 12S, '85, ’ 1750. Senator 30
iE. '88, ’12750. 2x Volvo 340
DL, '86, ’ 3250. Panda 1000 CL
iE, '89, ’ 4750. Lancia Thema iE
Turbo, '89, ’16.750. Audi 80, 20 E, sportpakk., '90, ’ 32.500.

1 Merc. 300 D, plaatsch., '89,
’42500. Inl. 035-833030.
REKORD 20 S Caravan, '85,
LPG, APK, zijschade, rijdbaar.
Telef. 010-4762010.
MAZDA 626 GLX 20, 6-'B9,
5-drs., r.voor sch., blauw met,

1 halfkent., ’ 8750. 03212-2729.
DATSUN 280 ZX bj. '79, voor-
schade, automaat, half kent,
vaste pr. ’ 3000. 075-176360.
NISSAN Cherry. bj. '85, lichte
schade, LPG, pr. ’ 3250. Telef.
08347-83137.
SUZUKI Alto GL, '89, 5-drs.,
Aut, voorschade, ’ 4900. Su-
zuki Alto GLX, '89, parkeer-
schade, ’7750. Peugeot 309
SR, lichte schade, '88, ’7OOO.
Lada, '89, lichte schade, ’ 2500.
Ford Scorpio 20GL Aut, lichte
schade, ’6750. Allen met
compl. kent. 08362-21342
3x Ford ESCORT: '84, ’3950.
'85, ’4600. '86, nw. model,

’ 5950. Suzuki Alto, '88, lichte. a.schade, ’ 6500. 05255-2503.
T.k. gebruikte onderdelen van
alle types BMW, MERCEDES
en Peugeot. Garagebedrijf C.
Schrauwen, Teteringsedijk
134, Breda. Telef. 076-214918.
Opel KADETT 1.6 S, bj. '89, 4-
drs. Sedan, 1e eig., 63.000 km,
rondom plaatschade, rijdende
auto, vr.pr. ’ 8750. 023-343446.
KANSJE! Colt GL, bj. '83. 1e
eig., met lichte rijdb. schade.
Vr.pr. ’ 2150. Inl. 03444-3399.

Met lichte onderschade Toyota
CARINA 11. LPG, '88, vr.pr.

’ 9750. 05780-16154/13787.
BMW 750 iL, '89, ’9750. 518i, ''91, ’ 9750. Chevrolet Celebrity, ''89, ’7500. Ford Escort 1.8 D i
Handy Van, '90, ’ 6900. Escort '1.4i, '90, ’5750. Lancia Thema i
20 i.e. 16V, '91, ’ 7500. Thema
V6'85, ’5900. Prisma 1.6 '87, i

’ 4900. Mazda 626 GLX '89/'BB,
’9750. Opel Calibra 20, '91,

’ 9750. Ascona 1.6 '87, ’ 5500. i
Peugeot 205 XRD, '91, ’6900. i
205 XE '90/'BB, v.a. ’ 2900. 309
GTi 1.9 '87, ’4500. 405 GLD,
'89/'BB, v.a. ’5900. Renault 5
TS, '90, ’4500. Toyota Land-
cruiser 3.4 D Wagon, '87, '’9750. VW Polo 1.3, '91,

’ 4750. Golf D Van '87, ’ 3900. -Seat Malaga 1.5 GLX, '89, .
’5500. Volvo 740 GL, '87, ■’7900. 340 DL Diesel, '89,
’4900. E.v.a. ± 150 auto's, |
Vogels v.d. Wiel, Den Heuvel
3-14, Oirschot, 04997-76060.
Audi 80, 1991. BK, 1990. Veetra
17 D, 1990. Mazda 323, 1989.
Polo, 1989. Corsa, 1988. Peu-
geot 309 Aut., 1987. Lancer,
1986. Mercedes 230 E, 1985.
SLOOTSTRA Schadeauto's,
Gorredijk. 05133-1896.
Mercedes MB 100 '88, Nissan
Vanette D, dubb. cab. '90.
Transit Benz '89. 2x Mercedes,
I x h, '90. Patrol GR '90. DIJK-
STRA Heerde, 05782-1828.
Schade-auto's AD SUOS B.V.
Ford Escort 1.6 CLX, '91. Ford
Escort 1.4 CL Bravo, '89. Maz-
da 626 GLX HB, '88. Citroen
BK 1.9TRD, '87. Alfa 75, 1.8 iE,
'90. Renault 19 GTS Autom.,
'90. Suzuki Swift 1.3 GLX, '87.
Ford Sierra 1.8 TD, '90. Ford
Sierra 23 D, '88. Opel Kadett
Rally, '89. Audi 100 23 E, Au-
tom., '87. Audi 80 1.8 S, '88.
Peugeot 405 Break, '89. Ford
Taurus 3.0V6Break, '88. BMW
732iAutom., 10-'B6. Rover 213
SE Autom., '86. Peugeot 309
5-drs., nummer besch., '91.
Audi Quattro Coupé, nr.
besch., '86. Mercedes 307 open
laadbak, '86. Heukelomseweg
10A, Berkel Enschot (nabij Til-
burg), 013-333666.
RENAULT 25 GTS Autom., bj.
'86, voorschade, compleet ken-
teken. Telef. 078-511284.
VAN DEN BERGH schadeau-
to's. BMW 520 I '89. Audi 80
1.8 S '90. Audi 80 Turbo diesel
'89. JettaTurbo diesel '90. Jet-
ta 1.8 CL '89. Golf 1.6 Manhat-
tan '89. Nissan Prairie VAN au-
tomaat '90. Nissan Prairie VAN
20 SLX '90. Veetra diesel '89.
Veetra GL '90. Kadett Caravan
1.4 i '90. Kadett 1.4 i Life '90.
Sierra Sedan '88. Sierra CL '90.
Seat Ibiza '86. Escort diesel '90.
Peugeot 405 GLI '90. Peugeot
405 diesel '89-'BB. Renault 21
Nevada diesel '90. Renault 19
diesel '90. Renault 19 TR '91.
BK 16-19 TZI '89-'9O. KM met
brandschade '90. Mazda 626
GLX '90- '88. Tipo turbo diesel
'88. Tipo '88. Corolla 1.6 Lift-
back '90. Lancia Dedra 1.8 i E
'91. Civic GL '90. Hyundai Ex-
cel. '91. Transit diesel '91. Dai-
hatsu Hijet '87. Polo VAN die-
sel '89. Omega 20 '90 nr. ge-
boord. Telef. 073-313040,
04160-31603,fax 073-311494.
AUDI 80 1.8, bj. '90, metallic,
zware zijschade, nr. bescha-
digd, ’ 5900. 04997-73935.
SUZUKI Alto GL Automaat, bj.
'86, metallic, lichte schade,
’5400. Inl. 04116-84386.
PEUGEOT 205 Accent, bj. '89,
lichte rijdbare schade, ’ 11.000.
04105-16065.
Renault-dealer Fastbender-
Valks, Den Bosch b.a.:

R2sTurbo Diesel
met rechter voor- en achter-
plaatwerkschade, opties, ABS,
airco, l.m. velgen, radio Re-
nault, alarm, rood metallic, bj.
aug. 1991, 13.000 km, nieuwpr.
’75.000, nu ’36.000 excl.
BTW. Voor ml. 073-216111.
SIERRA 20i CL, 5-drs., LPG,
bj. 9-'B9, portierschade, pr.

’ 13.750. Inl. 020-6629264.
Autobedrijf BAKKENES, Ka-
naal Zuid 137, Apeldoorn, telef.
055-423939, biedt aan: div.
schade-auto's w.0.: VW Golf
D, '91, lichte plaatsch., VW
Santana, '84, Opel Kadett Van
D, '88, Ford Escort Van D, '89,
VW Golf Van, '86, Opel Omega,
'87, Suzuki Alto, Autom., '88.
Opel Kadett Station D, 5-drs.,
'87, BMW 528i, Aut, '87, Ford
Sierra 20CL Dohc, 5-drs., '90,
Peugeot 405, '90, Volvo 440
GLE Autom., '90, Mercedes 190
D, '89, nw. type, Audi 80 20 E,
'89, zware schade.
T.k. NISSAN 200 SX, nw.pr.

’ 70.000, airco, ABS, enz., lich-
te zijschade, bj. 12-'B9. Telef.
04407-1309.
VOLVO's: 340 D, '90. ’8250.
340 Autom., '83, ’2250. 360
GLT Sedan, '86, ’4150. 240
Turbo, '82 ’3950. 740 GLD,
'88, ’13.750. 740 GL Autom.,
'88, ’ 9750. 240 Stationcar, '83,
’3950. 360, '85, LPG, ’2450.Tev. Volvo-onderdelen. Telef.
02523- 72129of 06-52702400.
KADETT 5-drs. Live 1.7 Diesel.
'91. Honda Civic 16V, 3-drs.
1.5iGL '90. Escort 1400 i CL,
5-dr5,'91.05450-93154.
Toyota Tercel, bj. '83, met al-
leen spuitwerk, vr.pr. ’ 2750.
03440-23156, KEMASOTieI.
SIERRA 2.3 Diesel CL bj. '89,
kleur blauw, voorschade. Vr.pr.

’ 10.950.Telef. 02946-1408.
Ford ESCORT 1.8 D, bj. '90,
rood, voorschade, !4 kent,

’ 6900. 04997-76060.
CITROEN BK TRD. bj. '84, wit,
lichte rijdbare voorschade,

’ 3900. 04997-76060.
Fiat TIPO 1.6 lE, bj. '90, stuur-
bekr., rood, LPG, 50.000 km,
lichte rijdbare schade, kent.
compl., ’ 9950. 055-331024.
RANGE ROVER Turbo Diesel,
'87, rolschade, compl. kent,

’ 13.500. 040-515967.
FIAT Panda 1000 CL, bj. '90,
zwart, r.v.schade, ’ 6750.
04997-73935.
AUDI 100CC SE, bj. '87, antra-
ciet, voorschade met kenteken,

’ 6900. 04997-73935.
Peugeot 405 GLi, '91. Ford 1.6
CLX, '90. Fiat Panda 1000L iE,
'90. Nissan Sunny 1.4 LX, 4-
drs., '90. Peugeot 205 KR 1.4,
'90. Opel Kadett 1.7 D Sedan,
'90. Opel Kadett 1.6i Sedan,
'89. Opel Veetra 1.7D, '89. Ford
Sierra 1.6, 4-drs.; '89. BMW
325 iHartge-uitv., '89. Renault
19 GTX. 3-drs., '89. Volvo 440
GL, '89. Ford Escort 1.4CL, '88.
Ford 20 Sedan, '88. Audi 801.8
S, '88. Ford Sierra 1.8 CL Se-
dan Autom., '88. VW Golf 1.3,
'87. Volvo 740 D, '87. Ford
Escort 1.4 CL, '87. Autohandel
BUNTE-BOS, 2e Wormense-
weg 34, Apeldoorn, telef. 055-
-3327?4, b.g.g. 055-420712

Lichte schade-auto's: HONDA
Prelude 20 EX, 4 WS, t '90,

’ 1500 schade, kleur rood,

’ 22900. Saab 9000 CD, 23 16
V, aut, 5-'9O, veel access.,
nw.prijs ’lOO.OOO nu ’16.750.Opel Veetra 17 D, '91, ’l5OO
schade, met, ’21.750. Renaurt
Nevada GTS, '88, ’ 1000 scha-
de, nw.st, ’ 10.750. lsuzu
Trooper, 4 WD, Turbo D, 28,
'89, ’ 13.750. Mazda 626 GLX
20 Coupé. '89, ’ 1500 schade,
antr., ’15.900. Opel Kadett 1.7
D, Combo, '90, ’ 1000 schade,
59.000 km, ’ 11.750. Renault 5
TSE, '87, spuitwerk, ’6900.
Ford Escort 1.3 CL, '87, ach-
tershermschade, ’ 6900. Re-
nault Clio 19 D, 4-'9l, ’ 14.900.
Alfa 75 1.8 lE, bj. 3-'9O, rood,

’ 17.500. Keuze uit ca. 30 stuks
schade-auto's. Inr. mog. Auto
Elburg, Molenstraat 1-3, El-
burg. Telef. 05250-2235.
T.k. Ford ESCORT 1300 Laser,
lichte l.v.schade, bj. '85, ’ 5000.
Peugeot 205, 5-drs., achter-
schade, bj. '87, ’7200. Telef.
05116-2085.
Fiat Tipo, bj. '88, pr. ’3950.
Volvo 360 Sedan, '84, ’1950.
Volvo 440, bj., '88, pr. ’ 5950.
Telefoon 05610-17000/12863.
CITROEN BK 14 E, rechtsvoor
lichte schade, bj. 1987, met on-
derd.,’ 3950. Inl. 08887-2378.
NISSAN Kingcab, bj. '89,
rechtsvoorschade, met kent,

’ 9750. Telef. 04122-2313.
AUDI 80 1.8 S, 2 mnd. oud,
2700 km, met achterschade,

’ 23.500 mcl. 075-171505.
HONDA CRX 16i-16V, '87,
zwart, frontschade, ’11.750.
Inl. 05709-2547.
T.k. bijna nieuwe KADETT 14)
Expression, bj. maart '91,
compl. kent, linksvoor schade,
vr.pr. ’ 14.250.03435-72140.
MERCEDES 190 D 25 Turbo
Automaat, 1990, nummer ge-
boord. Telef. 04124-3000.
Voorschade TOYOTA Starlet
XL, 5-drs., bj. '88. km.st.
13.000, vr.pr. ’6900. Inl.
05493-3130.
Ren. Trafic P 35 D, chass.cab.,
'87. Fiat Tipo DGT, '90. Mazda
626, '87. Toyota Celica ST, '88.
Fiat Uno, '90. Opel Kadett Ca-
ravan D, '85. Opel Kadett, '84.
VW Golf 1.6, '85. Subaru Justy
Autom., '88. VW Jetta 1.6, '88.
Fiat Uno Van, '91. Opel Omega
Caravan, '87. Mercedes 280 S,
'81. Peugeot 505 GLD Com-
mercial, '87. Peugeot 309 GR,
'86. Peugeot 205, '86. Mitsubis-
hi Eclipse GS, '91. Nissan 100
NX, '91. Suzuki Alto, '91. Volvo
480 ES, '87. Lancia Thema 16
V, '89. Volvo 740 Autom., '88.
Toyota Carina 11, '89. Toyota
Corolla 1.6 XL, '87. Opel Kadett
ISi Autom., '89. Peugeot 205
Magnum, '89. Peugeot 205, '88.
Renault 5, '85. Ford Sierra 20
CL HB, '87. Austin Mini, '88.
lsuzu Pers.bus D, '86. Seat Ibi-
za SKi, '91. Mazda 626 Diesel
Combi, '89. Ford Orion 1.4CL,
'86. VW Golf 1.6, '88. Ford
Scorpio 20 CL, '90. Opel Corsa
GT, '86. Ford Sierra 1.6 CL, '87.
Peugeot 405 GL, '88. Ford
Escort 1.4 CL, '87. Caravans:
Sprite Musketeer, '90. Hobby
de Luxe, '90. Autobedrijf JOOP
ELINGS, Ambachtsweg 24,
Andelst, 08880-52957, b.g.g.
06-52939796. Fax 08880-3213.
LINCOLN LSC Mark VII, bj.
'87, zilver met, zijschade met
kent., ’ 11.750. 04997-76060.
VOORKOPPEN BMW 3-serie,
vanaf bj. '86, mcl. BTW-bon.
Inl. 08362-21611.
SCHADE-AUTO'S, ± 50 stuks
Opel Kadett, '89; Combo D, '90,
Fiat Tipo DGT, '90; Peugeot
405 GLI, '91, GR, '89; Nissan
Cherry, '86; Suzuki Swift, '91
en '89; Mitsubushi L 300, '90;
Ford Sierra 20, '90; Renault
Clio, '91; BMW 520i, '85; lsuzu
Trooper TD, '85. Van Heeswijk
BV., Houtstraat 8, Megen
(N.-Br), telef. 04122-2313.
Met rijdb. schade Peugeot 205
XL 1.1 Inj. Jub., 10-'9O, 11.000
km, vr.pr. ’ 9750. 030-430858.
Citroen ZX 16i Aura, 10-'9l.
Nissan 100 NX, veel access.,
2-'91. Peugeot 405 GLi Stat,
10-'9O. Kadett 16i GT, 3-drs.,
2-'9O. Omega 20i Stat, 4-'9O.
2x Golf 16 CL Diesel, 7-'9O.
Bluebird 20 D Sedan, 3-'9O.
Escort 14 Bravo, 5-drs., veel
access., 2-'B9. Lancia Thema
20 iE, 3-'B9. Kadett 13 Club, 3-
drs., 4-'B7, Diverse schadeca-
ravans. DE POORT, Waal 6A,
Langerak (Z.-H), 01843-2042
FORD Fiesta XR2 '84, met
v.sch., + onderdelen en compl.
kent, ’ 5250. Alfa Giulietta 2.0,
12-'B3, I. sch., zeer mooi,

’ 3500. Telef. 08387-2928.
DAF 400 Bestel, verl., m. Peu-
geot diesel, 8 wkn. oud met
lichte schade, ’ 22500 ex
BTW. 03412-53768.
T.k. met schade: Escort 1.8
XLD, '91, ’14.800. Sierra 20i
Stat, '90, ’ 14.300. Sierra Sed.,
'89, ’12900. Jetta T.D., '91,

’ 19.200. Jetta D, '89, ’ 13.900.
Volvo 460 GLE, '90, ’15.100.
Croma T.D., '90. ’7500. Ac-
cord 20 EX, '90, ’ 14.200.Peug.
205, '87, ’5750. LENFERINK
AUTO'S 8.V., Geesteren (Ov.)
05492-1522/1166.
T.k. HONDA CRX, bj. '89,
’16.500. VW Golf Diesel, bj.
'87, f 7750. 05225-2217, n.o.z.

Mercedes 200 D, '87, ’15.500.
BMW 524 TD Aut, '89. Che-
vrolet Beretta, '90. Scorpio 25
Sedan, '90. Sierra Sedan, '88.
Kadett GSi, '88/'B5. Kadett D
Station, '87. Audi 100 TD
Avant, '89. Micra 1.2 '91. Seat
Ibiza, '90. Peugeot 205, '89.
Mazda 323, '90. Na 15 uur:
04108-12987of 06-52959683
NISSAN Patrol, '91, met scha-
de. Telef. 070-3451515.
VW Golf 1.6, '90, ’B5OO. Ka-
dett 1.6i, '90, ’9250. Kadett
1.3i. '89, ’6750. Veetra 1.6i,
'90, zijschade, ’l2OOO. Opel
Omega 20i, '88, ’ 6500. Auto-
bedrijf OLDE THEUSSINK,
Lossersestr. 31, De Lutte,
05415-51345of 06-5293.11.64.
M.C. VOS Schadeauto's BV.,
50 stuks, 2x dag. aanvoer, al 25
jaar, vele plaatwerkdelen en
bumpers, prijs blijft weer het
bewijs. 2x Audi 80 D, '90/'9l.
3x Citroen AX en BK, '87/'B9.
3x Ford, o.a. Escort en Scorpio,
'87/'BB. 4x Fiat; Panda, Tem-
pra, Regata, Uno, '89 t/m '91.
2x Honda; Prelude en Aero-
deck, '85/'B7. Lada Autom.,
'86. 2x Mitsubishi, Colt en Lan-
cer, '88. 9x Peugeot; alle types,
205, 309, 405 en 605. Rover 214
Si, '91. Nissan Sport Coupé
Turbo, '84. Renault, o.a. Neva-
da en 5 TD, '84 en '88. 2x Golf
D Van, '88. Golf D, '89. Volvo
940 GLi, '91. VW Taro, 4x4
Diesel, '89. VW Polo, nieuw.
Waalwijk, 04160-35420.

OPEL Kadett Diesel, bj. '85, zij-
schade, half kent, vr.pr. ’ 4250.
03440-23156,Tiel.
LT 28 TURBO Diesel, dubb.
cab. pi. laadbak. Tev. kl. opleg-
ger m. laadklep. 05904-1568.
T.k. met lichte schade Opel
KADETT GSi 16V, bj. 1990,
vr.pr. ’ 24.750. 02942-2198.
FORD Sierra 23 Diesel, 6-'BB,
3-drs., compl. kent, rijdend,
’8750. 03212-2729. ,
ESCORT 14i CL, 3-'9l, nw.
mod., lichte schade, kent.
compl., ’ 14.350. 01825-2391.
KADETT Cabrio 16i GT, bj. '91
Autobedrijf Tielen, America
(Limburg). Telef. 04764-1979.
MERCEDES 250 D, '90, vr.pr
’42000. Merc. 200 D, '89,
vr.pr. ’ 22500. VW Golf Mode
I.Bi '91, vr.pr. ’ 18.750. Audi 9C
'86, vr.pr. ’9OOO. Ford Sierra
Sedan '91, vr.pr. ’15.250. Nis-
san Bluebird 20 '89, vr.pr

’ 10.500. Range Rover TD '9Q
geel kent, vr.pr. ’ 38.500. Key-
nemans/Bijl, Steenweg 35a,
Zaltbommel. Inl. 04180-15328.
GOLF GTi, 7-'9O, linkerfront-schade, ’ 17.500. Telef
03443-1743.
SEAT Marbella, linker voor-
schade, '88, 40.000 km, ’ 3750
Inl. 01828-18703.
AUDI Quattro Coupé, 11-'B6
voor/achterschade, nr. lichl
besch. ’ 9500. 013-333666.
CHEVROLET Transstar motor
home, '82 ’ 35.000. VW Trans-
porter D Westfalia California
'84, ’22750. VW Transportei
Westfalia Joker, '81, ’17.750
Alle met lichte schade
04997-76060.
AUTOBEDRIJF H. KOEKOEK
Hoogeveen, 05280-76287 o 1
05284-2918. 2x Alfa 164, V6er
TD, bj. '90. Alfa 75, '89. Aud
100, '88, Ford Scorpio, '90
Escort GT, '90. Sierra Autom.
'91. Sierra TD, '90. Mazda 626
bj. '90. 626 Autom., bj. '88
Mercedes 190, '88. Mercedes
190 E, '90. Sunny, '88, Diesel
Sunny, '88, Autom. Micra, '89
Urvan Bus, '90. Opel 2x Omeg.
2300 D en gas Combi, '89
Omega, '90. Opel Kadett, '89
'90. Opel Kadett Combi, '89
Peugeot 605 SLD, '91. Peugeo
405 GL, '88. VW Golf. '90, gas
2x Passat Combi, '87, gas er
'90, Turbo diesel. Passat, '90
Toyota Corolla, '88.
Nw. mod. VW PASSAT CL, bj
'89, bl. met, zijschade, nr. ge
boord,’ 6900. 04997-73935.
Zware schade HONDA Accore
20i, bj. '90, ’6750. Telef
05494-1345.
MERCEDES 260 E, 3-'BB, me
tallic blauw, schuifdak, auto
maat, ABS, cruise-control

’ 34.950. 04906-1387.
MERCEDES 200 TD, met lichti
voorschade, bj. '88. Vr.pr

’ 34.000. Telef. 010-4835788.
OPEL Manta 20 GSi, zwart
4-'B7, 62.000 km, ’ 11.250. Te
lef. 02972-3664/2911.
Audi 80 Turbo Diesel, bj. '9C
voor- en achterschade. Ope
Kadett '87, a.schermschade
Opel Corsa, '86, a.schermscha
de. Ford Escort, '84, l.voor
schade. Autobedr. H. Venema
05116-1393of 4649, n.o.z.
MERCEDES 190 D, '86. For<
Sierra Station D, '86. BMW 52'
D, '87. Peugeot 305 Station B
'87. Escort 16 CL, '81. Telef
05296-2887,06-52922544.
VOLVO 440 GL, 17-3-8E
712000.04102-1236.
Nissan Patrol D, '86. Toyoti
Hi-Lux D, '91. Daihatsu Feroza
'89. Hyundai Scoupé, '90. Mer
cedes 200 D, '88. BMW 31 £
Touring, '90. Renault 5 Turbo
'86. Toyota Celica, '90. Mant
Irmscher, '85. Fiat Tipx> D, '9C
Audi 80, '87. Peugeot 405 SR
'90 Nissan Micra Aut, '87. 2
Starlet, '87-'B9. ± 45 anden
en diverse schadecaravans ei
gebr. ond. Garage SUCCES
01652-13425,fax 20545.
Opel OMEGA Stationcar, 198J
met gas, r.v. schade, ’ 11.75C
Telef. 03412-53768.
T.k. BMW 316, ROOD, LPG
1984, m. voorschade, ’ 595(
Telef. 055-415897.
PORSCHE 944, bj. '83, licht
diefstalschade, ’18.500. Nis
san Maxima, 7-'B9, nw.pi

’ 92000, ’ 3000 schade

’ 23.500. Renault Clio GTR, b.
11-'9O, ’lOOO schade

’ 14.500.05470-60302/76383.
VW GOLF D, bj. '89, rood, 3
drs., voorschade, % kent

’ 8500. 04997-73935.
MINI Cooper 1300, '91. Suzulj
Swift, '91. Telef. 013-433129__
Autobedrijf V.D. WETERINC
b.a., met lichte schade: Volvi
740 GL '87. Escort 1.6 CLX
'90. Honda Concerto 1.5, '91
Escort Station 1.8 D, '89. Sierr
1600, '85. Citroen CX Statioi
Van TGD, '90. Chevrolet Beret
ta 22, '90. Nieuwstraat 11
Heesch, telef. 04125-4576.
PEUGEOT 205 GL 5-drs., '87
rechter voorschade, ’ 4900. Inl
04116-84386.
SCHADE-AUTO'S: Alfa 33 1.:
Junior, '88; Sprint 1.7 QV, '88
MB 190 D, nw. t '90. Toyoti
Corolla 1.6 XL, 5-drs. Liftback
10-88; Carina II XL 16V Aut.
m. '89; Carina 11, 5-drs., '86
Camry 20 GLi, m. '88; Camry
5-drs., '86. Ford Sierra 1.8 TC
CL Sedan, '90; Sierra 23 D Cl
Combi, '87; Sierra 23 D CL '87
Escort 1.6 D Laser, '85; Fiesti
1.1 CL, '89. Fiat Uno 45 S i.e.
'91; Panda 750 L Carrara, '87
Austin Metro ARK Surf, 10
'88. Rover 2600 S Aut, '87. Ci
troën AX Plaisir, uitgeb., '91
BK 1.9RD Break Van, '87. Nis
san Sunny Trend, '88; Bluebirt
20 D LX Van, '90. Volvo 341
GL Sedan Aut, '87. Ren. 2
GTX, '85. Noordeloos (Z.-H.)
01838-1425/1306, n.o.z.
KADETT 20GSi, zware brand
schade, z. besch., ’ 375C
05943-1975.

Autosloperij
De Vos, gespee. in Citroën-
Peugeot- en Renault-onderd
van de laatste 6 jaar. In/ver
koop jonge schade-auto's
Ambachtsweg 18, 6657 Cl
Boven Leeuwen, 08879-2415.
T.k. Ford SIERRA 20, LPG
'84, parkeerschade, 5-drs.

’ 5500. Telef. 055-415897.
Nissan PRIMERA Sedan SL)
20 B Inj. Twincam, '90. Ope
Kadett 13 Sedan, '87. Renaul
21 Nevada GTS, '87. Daihatsi
Charade Turbo Diesel, 1987
BMW 735 IL, '90. Mitsubisl-
Galant 1.8 GL, LPG, '90. Mazd
323 HB 1.7 GLX Diesel, '9C
Ford Escort 1.4i, '90. Escor
Diesel, '88. Citroen BK 14 TE
LPG, '90. Audi 80, '88. Fiat Urn
60 S Autom., '88. En diversi
andere. 013-360856.

Opel KADETT 1.2 S, LP<*
1984, lichte achterseri
’2350. Nissan Sunny 1.7

’ 250 voorschade, bj. 1
vr.pr. ’4500. Vauxhall Cav!
bj. 1979, ’750. Mercedes
Diesel, bj. 1984, met veel
cess, ’ 500 werk, ’16.750-
-to's zijn APK-gekeurd. '
mog. Telef. 03429-5426.
FORD Sierra 20CL, 1988'
vo 740 GL Stationcar, \
Votvo 340 DL Aut., 1988.'
Corsa 13 S, 1986. Audi ICO
Avant, 1987. Telef. 040-11,
T.k. OPEL Kadett 18 S, bj-
zwart, zijschade. Vr.pr. ’"Inl. 05230-16052/16067. r_j
Fiat TEMPRA 20SX i.e, bj-
metallic, rolschade met V
’11.750.04997-76060. _^

JAPANSE auto-onderdele"
-sloperij Tonnie van D*
Volkel, 04132-73073.
Met lichte schade: SCIR»
1800 Injectie GTX, bj. '87.'
rocco 1800 GTX. '85. B
XR3i Inj., '88. Peugeot 205"
GTi, '87. Prelude 1800 EX,
Alfa 33 Quadrifoglio, '85 'geot 309, LPG, '86. Div
motorfietsen. W. Wolf, Ni»
Erven 11, Heesch, 04125- tï
Rijdbare schade, met J
UNO, '87, zilver, pr

’»Uno, '87, wit, ’ 4500. Una
wit, ’4200. Uno, '85, rj

’ 3700. 020-6320578/612493
FORD Escort 1.3, 5-drs., M
lic, m. '83, lichte achterscM

’ 2750. Inl. 03406-87728. J
Suzuki Vitara Cabrio, licht]
Citroen BK TRD, '89. BK]
'87. Citroen BK 14 TE '90,
kent, ’BlOO. KM.Comfort
’23.250. Opel Kadett GSIJ'91, m. kent. Ford Escort "l
'91. Mercedes 200 D, 'Bft
schade. Opel Omega 20
kent, '87. Kadett Station,

’ 5400. Kadett '83, ’ 2800.
sa '83, ’ 3400. Audi 80 D, *’12600. Ford Fiesta I.KJ'91, ’11.500. Escort '88 Brl
1.6, ’8750. Scorpio 20,
’9600. Sierra 2.0L5-drs7

’ 6500. Fiesta, '84, ’ 3400. Sj
ra 23,84, ’ 2800. Peugeot j
KR, '87, ’4900. Seat Ibiz8fl
Hyonday Pony, '87, '88. 'TENS, Bedrijvenweg 11 <dustr.terr), Nistefl
(N.-Br.), 04124-2521. I^
dag nieuwe voorraad. ,
Opel CORSA Diesel, bj. '9l(
drs., brandschade met ke^
ken, ’ 7900. 04997-73935.^,
OPEL Kadett 1.7 D, 1|
compl. kenteken, ’ll-"
Telef. 01838-2900/1625. .
VW PASSAT 1.6Rimini."^grijs met, zeer lichte >voorschade, met onderd<

’ 3150. 08346-61908/64331,
Rijdb. v.schade MERCE'
200 D, taxi-uitv., bj. 3-'Bs,'
model,’ 6500. 05494-134&_
PEUGEOT 505 GR D 2»
'86, nw. model, stuurbekr-.
sch.d., lichte voorsch, cof
kent, ’ 5250. 055-331024
Ford SIERRA 23 D Sedan
'88, rood met, rolscW

’ 5900.04997-76060. _
ESCORT 1600 Autom.. ''85, r.voorschade, 30.000

’ 4750. 01828-18703. ___
Opel Kadett Sedan Diesel,
’9750 Renault 11 VAN 0*
'87, ’4250. Daihatsu O*
'86, ’ 2950 Ford Escort H«
Bestel, '90, ’BOOO. Fiat Pu
Sergio Tachini, '90, ’ 6950.
nault 25 TS. '87, ’6
02523-72129 of 06- 527024Q-Opel KADETT 16i SedanT

1brandschade, ’ 8900. Ti
03412-53768.
jFord Scorpio 24i, met Lv.schade, met compl. Ki; '90, ’17.500. BMW 524
r.v.schade, '88, ’ 8250.
Golf 1600, r.v.schade,

\ compl. kent, '86,’ 6250. T<
■ta Camry TD, r.v.scl*
jcompl. kent., '87, ’6750.'Kadett Combo, I.v.schade,
’7250. Opel Kadett S»
a.schade, '86, ’ 6000. Opel

' dett 12 S, r.v.schade,

’ 2500. Mitsubishi Colt, r. I-tierschade, compl. kent,

■ ’4750. Citroen BK, v.scn
'90, ’6500. Honda InM. voorschade, compl., kent,

i ’9750 Ford Sierra 1.8
Turbo Diesel Sedan, voors*
de, '90. ’11.250. Ford Scfl. 20 I, voorschade, met ond■ '88, ’ 11.-500. Ford Escort 1. I.portier schade. '88, ’8Ford Escort 1100, l.pö
schade, '86, ’6250. SU,Alto, zijschade, '90, ’6Mazda 323 Sedan, r.v.scW
jschade, compl. kent,
’5250. Nissan Sunny fV■D, v.schade. '86, ’ 6250. ISierra, 5-drs., r.zijschade,
’4500. Mitsubishi Colt, <' schade, '88, ’ 5000. Mitsui

'Colt Diesel, r.v.schade, cö.kent, '86, ’4750. Mazda. HB, v.schade, '90, ’ 8500.'
Galant, r.portierschade,

'’ 5250. Mazda 323 Sedan,
lichte schade, compl. kent,

’ 4750. HAAYER, De Zuid
ten IP, Beilen, 05930-24582
Honda CIVIC 16 V, 6-88,1 »; diefstalschade, ’ 10.950. T

102972-3664/2911. j,Audi 80 1800 Inj., '90. Cf»
AX, '88. Ford Escort 1400
3-drs., '88. 2x Ford Fiesta 1
'87; Diesel '88. 3x Ford S
20, LPG, 5-drs., '88; 2300

isel 5-drs. Statcar, '88; !
Diesel, 3-drs., '89. 2x Opel: dett 1600, 3-drs. '89. 1400i, 3-drs., 1990. Opel Kadett C
van, 13005-drs., '88. Opel'
sa 1400i, 3-drs., '90. Peu
205, '86. 2x VW Golf Dies«
drs., '88; Diesel 5-drs., '91.
Jetta Diesel, 2-drs., 87.
Passat Diesel, 5-drs., '85.

I HAAS Auto's, Zevenb
I sehen Hoek, 01685-2567. _
iT.k. Daihatsu 850 TX, I
ROOD, met schade, bj. 1
prijs’ 3100. Telef. 055-415j
626 20 L 12V GLX Coupé,

’ 500 parkeerschade. PAI
1000 CL i.e., 12-'B9, zeer li
schade. 055-669150/66642]
KADETT 16 S, bj. '88, ex-9
deauto, 70.000 km, vaste

’ 10.500.Telef. 02246-1465
T.k. OPEL Omega Combi
LPG, bj. '87, voorschade, v
’ 8250. 073-145650/568557
GOLF GTi, 4-drs., bj.
’8750. Golf Diesel. 4-drs
'88. ’6250. Telef. 01828-1. of 06-52742799.
jVW GOLF GTD, bj. '84, wi

' drs., schade met kent, ’ (
: 04997-73935.

RENAULT 25 TX, 2-'9l.
i80 S, LPG, '89. Seat Ibiz.
■ XL '90. Jetta CL 4-drs., I

'87. Golf 1.6 CL, '89. Peu
205 Accent, '90. Polo Di
89. 04103-3694,06-529587,KADETT 1.6 D. 5-d.,

i 1987, parkeerschade V
prijs ’ 8950. Inl. 02946-140e
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iv Schade-auto's
ër-.
el Peugeot 40507 1"1; Mazda 626 22 Au-
D^at, 7000 km, 1990; Mazda
f 1» Combi, 6500 km, 1991;

rï'" df Civic GL 1989; Honda
| *EX 1985; 2x VW Pas-
I 5-inS;l9B9: 2* OPOI Omega
00 * '989; VW Golf Diesel 1989;
101K7^? lf 130° 'ni- 160° 1989"« Toyota Corolla HB Diesel\j£ Corolla Combi Diesel
"- Carina Combi 1990; Dai-S£u Appiause (nr. geboord)

31 S\ ord Sierra Sedan TurboId'ese iggo. Sjerra Diese( 5.
> ".7'chte schade), 1990 Sier-
*°Lh__?' Diesel 1989; Sierra 1.6
Ml L l3«8; 20 Laser 1986; Mazda

1988; Mitsubishi
% 17, Dlesel 1988; Colt Auto-'7u' 1987; Colt Diesel 1988;
&öT'r, GL 1986; Rover 214 SI
jl*Veugeot 205 Rallye 1989;
C E,eCcent 1989:Peugeot 309
Fft, °V Van 1991; 309 Diesel
'f X/ iloyota Star,et Van 1986;
*»,7"T P'ck-Up Diesel 1991;
% J^n AX GT inj. 1600 km,
■ï "'■ c«roën BK 14 RE 1987;
5 w!Ult 5 GTS 1989; 2x Opel. Z l3i- 5-deurs, 1989; Opel
tt*n a I'7 D Combi 1990; Ka-li; 1 Automaat 1984; Audi 90
E*fe.Rebr) 1988; VW Polo
« siv Ford Escort 1984. Opel
n\\ona Diesel 1982 Chrysler
-onHAut-' 14000 km. 1"°:
I, 2.0 EX Aut.
X ta,' Schadecaravans Chateau. /'Adria 1990. Autobedrijf
\ en£N OORSCHOT, Roder-
! j^S-k'empde. 04113-1426.

pASSAT, bj. 8-'B9, lichte
ïliq^ade plus delen,
fc^f^Je'ef 01626-82499.
(83 Automaat, zwart,
I?hrV'l9ev- lm velgen'rï ■?*■ get glas, frontschade,
rikr, ' '1950 compl. kent.
K^ara9e IMMINK, mr. mog.
e26-87227___

MB 409, '88, chassis-cab.,
rechtsvoor zware schade,
’13.900. VW Golf Diesel, '88,
lichte schade, met kent,
’11.900. Toyota Corolla Aut,
'85. met kent, ’ 5500. VW Pas-
sat D, '85, met kent, ’3950.
Mazda 626 Coupé 20GLX 12V,
'90, met kent, ’13.900. BMW
324 D, '87, met kent, ’7950.
Honda Prelude '83, lichte scha-
de, ’ 5900. Telef. 074-663076.
VOLVO 460 GL, '91, ’ 14950.
Fiat Tempra, '91, ’9250. Opel
Kadett 16 D, met iets spuit-
werk, '85, ’4750. Nissan
Primera 20, nummer geboord,
’9750. Plus vele andere. Inl.
035-216083/48629.
GOLF 1.6, achtersch., '91; Golf
1.6, voorsch., '91; Opel Corsa
1.4iTR, achtersch., '91. Telef.
05712-72342of 05703-2084.

1Toy. LITE-ACE Diesel, bj. '91,
wit, randschade, m. kent,

’ 7900. Telef. 04997-76060.
T.k. MICRA, 1986, 38.000 km,
rood, voorschade, als nieuw.

’ 4500. 05766-1711.
PEUGEOT 309 XRD, bj. '88,
wit, schade, met kent, ’ 4900

i 04997-76060.
FIAT Xl/9, bj. '79, rechtervoor-
schade, zilver met, motor
50.000 km, l.m. velgen, vr.pr.

’ 6750. 03240-46350.
Opel CORSA, '86, grijs met,
’3950. Inl. 01828-18703.
KANSJE! Ritmo 70S, '87, 1e
eig., blauw met, get. glas, 5
versn., el. ramen, r. schade.
Vr.pr. ’ 2850. Inl. 03444-3399.
AUDI 80 1.8 S, lichte schade,
'87, mooie auto, ’ 12.750. Telef.
08362-21342
SPEURDERS kunt u opgeven
van maandag t/m vrijdag, van
08.00 tot 21.00 uur via
020-6.805.805.

.^Bedrijfsauto's te koop gevraagd

f i's?VERTOLLIGE bedrijfsau-
i c7°°Pt Boersen, Den Oever
lr^üLo227l-1518/1622
!i <b ~ Omega Van Diesel. Au-

to-i. Wolterman Lexmond,
f SZjljOi.

* tvüSEDEs 207. 307 etc. Alle

' it w,rü. gen- 03474-1201. Au-
|l jjè^Hl-IERMAN,Lexmond.
i | ~CEDES 508/608 voor loop

' h,°PP- Telef. 01803-12311,

| 7g,evr VERHUISWAGEN of
darlh. agen met grote gesl.*fak. min afm. 7.50 x 240xjpTEelef. 04133-2330.lft, 9evraagd MERCEDES
t i 352 OM, evt. alleen mo-r'L[elef_o76_7l4l63
t Qevr. VW TRANSPOR-

«I iifoL e types, ook schade of'U-LTe|ef- 02291-1244 of>!j3jg5714.
VgSPoed Vans. BESTEL-
■rfist ■ N en vrachtauto's, pri-g<___ Inl. 02295-1944.

Mercedes 613 met cabine of
chassisschade geen probleem,
achteras 3.636. Inl. 05158-1452
Wij bieden de HOOGSTE prijs
voor uw bestel of vrachtwa-
gen. 79tot '90. 01810-13722
FORD Sierra Van/Sierra PlOO
event met schade.
Schiphorst-Bloemendal 8.V.,
telef. 05490-17069.
GEVR. personen/bestelbusjes,
contante betaling, snelle, cor-
recte afwikkeling. 08819-75641.
T.k. gevr. MERCEDES, Ford
plus diverse Japanse bedrijfs-
wagens, met BTW-faktuur.
Telef. 03449-1693, fax 2912
T.k. gevraagd VRACHTAUTO,
veeverv. v. ± 100è 150 biggen
è 25kg. Telef. 04977-84152
GEVRAAGD bestelwagens
VW, Merc, Toyota, Mazda,
Nissan, Fiat Ducato, Peugeot
J5, Ren. Master. 01724-9320.
T.k. gevraagd VENTWAGEN
met koeling, v.a. bj. '80. Telef.
01622-2735

te koop aangeboden
4f- Kadett Station Diesel"if' dcc. '87, 5-bak, ’8450.4jgS22-11849
'ii. 1600 pi. veeg- en zuigin-
J) 'fc t.b.v. putten zuigen,

$ electr. auto pi.
( "chting en compl. oplaad-

V L M.V. zelfr. veegmach.
eï7cabine, met 3 borstelsIj 0- LENFERINK AUTO'S
IJv.,,Geesteren (Ov.) 05432-
-Ï=^ll66_
fC

a
ht9ev. AANHANGWAGENWjO^o/caravantransport, 7 xiffiftijjon Ivm. 02271-1518.

CiTRA Heerde b.a. ±803oj_n lu,o's en Vans, o.a. Ci--4 R C35 D met grote bak '88.
/Vwfult Master T35 D '90sa„i LT *3 D meubelbak metK76P '88. Mercedes MB 100% * Mazda E 2200 D '87 t/mK* VW Transporter D,
fc* , '90. 2x VW LT 35 D
Jick , p '87 + '89. Ford Transith 'ÜP D '90. 2x Renault Mas-Vr "et meubelbak '88 + '89.*, TPyota Hiace D '87 t/m '90.
Vx ~y°ta Lite Ace D '90 + '91.
W) 7?rs onenbussen '86 t/mfe,"*stra Heerde, 05782--ftfiggfr fax 5411.
138. Tf<ANSPORTER Diesel,
Kr' 12-9st, 100.000 km,
1931' /7000. Telef. 03489-

-hl ri
U_.LT Trafic 1000 D, be-

I85(?i b cab., '86, kl. schade,
RS^_cl- 03483-3101 /1802
fcsl0etns overkompleet LT 35 D,
teh'en model (VERHOOGD).EJ^JZjU
pt i^Cl5 Diesel, bijna'BB,
L625n °0° km- als nieuw'yfr^gjl-jnl. 03494-59299.
K £*0 D, 1990, met hard-jpW ekhaak etc. De Ruyterf?3r^piB37-1315.
Kpi Wagen Transporter
lj6ïL42 kw- 689, wit,
fg^Ojncl. 04906-1387.
«^35 HEFTRUCK, t. 02-
-to^g ; 6-cil. benzine/gas, au-
SS^jnl. 040-856870.
fel 23 Diesel Be-
fHtte 1985, met ruilmotor,
fejn^"lo. t.e.a.b Autobedrijf
y^^ol7l3- ÏZ237.lig thJ * Turbo D, bj. juli '87,
tarsf-^'bak 4.10 x 2 x 2 m +
fjcht tjLJpoven cab., dubb.
fChtér k 9 laadverm., 2
feil Rt7 2 zijdeuren, ’28.500te^JW_.o2269-1203.bil. 7° KKLD 1988, kl. geel,
BOrvJeisol., met koeling,
V* km' HOEK Driebergen
W430 ,lX|ercedes- Benz/ Mazda,pr^TZ
ferh uUcato 14 D, 12-'B9,
KC|"n.?. ,ra bank, 6-p, ’ 14.250
pfesJW_ol724-9320.b, 'y.WAGEN Mercedes 608fe4rVo-, ,y7' / 3500. Telef.6i^3Zg2l/17047.
foD/ MERCEDES-BENZ
t 6' of als chassiscabine,
(e.tf,!, 2°nder opbouw of gesl.
P« B'Wa9en, 1985 t/m 1990..Ruyter Meerkerk,

«ei9® CAMPER, bj. '78, met
'"Pr f!*' s- Taxatie ’34.000,
«lef rTL °°° °f hoogste bod.
1Êi|r220_6002523;
krj |°T J9benz., pi. LPG,
Kak Wlt' stahoogte, trek-|^^_s^at, ’10.500 ex.
fcg |eer mooie MERCEDES
«dói, Paards vrachtauto, met
feZ mte' b< 21-10-'B3, metff^^PrijsV 22500. Te-

fcbishi CANTER FE 35.
B S,S cab., 3.35 w.b., '89,
V665 -j/Ü6'500 exd Telef.
Van.;"'*80 Autobedrijf Nie-r^tsverdriet.

MERCEDES 207 D, 1987,

’ 15.950 ex. Autob. Wolterman
Lexmond 03474-1201.
I.z.g.st NISSAN Cab Star met
gesl. alu bak, 3.50 x 200 x 1.85
m, '86, reklamevrij, techn./
mech. 100%, mooie wagen,

’ 9900 excl. 02295-1944.
VW LT 35 DIESEL Autotrans-
porter, dubb. lucht, lier, div. ac-
cess., bj. '76, APK. Vr.pr.

’ 4950. Telef. 055-428382
MB 1413, '80, ALU laadbak
palletbreedte, + laadklep,
’85006x. 04306-1737.
Renault EXPRESS Diesel, bj.
'90, 11.000 km, vr.pr. ’11.750
mcl. BTW. Telef. 01802-2843.
MERCEDES 300 GD, kl. groen,
bj. '84, airco, automaat, lang,
grijs kent, ’25.000 ex BTW.
Telef. 03412-53382
T.k. RENAULT Master 35 D,
stahoogte, 1384, zeer goed.
Telef. 02230-16335, na 18 u.
Suzuki CARRY Commercial,
25-7-'B6, recl.vrij, grijs kent.,
60.000km, ’ 5000. 08856-2626.
VW LT 28 D PICK-UP, dubb.
cab, 3-'Bl, ’4500. Ford Escort
Best., 84, ’ 2750. 02502-46306.
VW TRANSPORTER, dubb.
kabine. Diesel, open laadbak,
i.z.g.st., ’ 3950. 01726-17373.
Volvo 345 VAN, 5-deurs,
bouwjr. '83, pr. ’2150. Telef.
023-365396.
MERC. 207 D, bj. m. '85, kort,

’ 12.500.023-275781.
MAN/VW 8.136, 1986, alu gesl.
opbouwmet laadklep, 7.490 kg
GVW. De Ruyter Meerkerk,
01837-1315.
MITS. L3OO 23 D, bj. '83,
APK-gek. Vr.pr. ’3500. Inl. na
18u. 020-61360150f6178127.
VW PASSAT Variant Van 1600
Diesel, t '87, APK '92 prijs

’ 7250. 01860-19956.
T.k.a. JCB laad/gr. COMBI,
4x4, 3 CX, 1984, prijs ’ 29.500.
Telef. 01803-16268.
CITROEN C35 Diesel, extra
verlengd, w.b. 460 cm, APK, bj.
87, ’ 12500. 04192-12136.

DAF 2100 c.b., w.b. 5.25,
slaapcab. pi. luchtver., 1984. De
Beer Bedr.auto's, 040-856870.
MB 207 D, lang, hoog,
I.Z.G.ST., pr. ’5950. Telef.
01726-17373.
Mercedes 200 Benz. AUT., 'l.blauw met, bj. '84, als nieuw.
Vr.pr. ’ 10.750.010-4777811.
VW LT 28 D, gesl., 1988; Toyo- :
ta Lite Ace D, dubb. cab., 1989;
MB 307 D, ch.cab., 1986; VW
LT 28 D, open l.bak met kraan,
1389; 2x Opel Kadett Van, '86-
-'B7; VW Transporters Turbo D,
'87. KROON Auto's, telef.
02943-1901/3026, zond, gesl. 'VW LT 35 Diesel, bj. juli '88,
100.000 km, alu MEUBELBAK,
wit, reclamevrij, ’25.000. Inl. i02945-2525,02159-44833.
T.k.a. DAF 2800 en 3300 trek-
kers, bj. '80-'B4, prijs vanaf:’9500. DAF 2300 Kipper, bj.
'81,01803-16268. ,
PEUGEOT J 9 D, verlengd, bj.
'86, stah., kl. wit, 69.000 km,

’ 7250exc1. BTW. 01724-9320. i
VW CADDY'S, bj. '87, diesel,
uitzoeken v.a. ’ 6500 ex BTW.
De Populier, 010-4216500. ,
FORD Transit 100 D, semi ver-
hoogd dak, 1990. De Ruyter \
Meerkerk, 01837-1315. .
TRAFIC T3lO Benz., 1e eig.,
gesl., rood, 90.000 km, m. '83,
APK, ’ 3950 mcl. 023-244259.
MERCEDES 309 D Bestel, verl., \
dubb. cab., bj. '85, ’16.000
excl. Telef. 03483-3101/1802
RENAULT Estafette busje, ing.
als camper nw. APK, bj '78,
f 2350. Tel«f. 023-314955.

DAF 6x4 kipper/container
chassis, type FAT 2305 DHU,
1983, 240.000 km, technisch
goede staat. Stergam NV.,
020-6911861.
Fiat FIORINO Diesel, grijs
kent, 1989, prijs ’8950 excl.
BTW. Telef. 02155-23846.
Unieke VW TRANSPORTER
112 pk, LPG, 5-pers., ’15.000access., 5 versn., 1988, 100%.

’ 18.000 mcl. 020-6143214
VW LT 28D, gesl. bestel, lang/
hoog, 1988, KEUZE uit 5 stuks
v.a. ’15.000 excl. BTW. De
Ruyter Meerkerk, 01837-1315.
Citroen BK 19 DIESEL, 5-'B9,
grijs kenteken, ’11.950.04906-1387.
TOYOTA Hi-Ace Diesel, dub-
bele cab., z.g.0.h., '85, APK
6-92 ’ 8700 mcl. 085-452360.
MITSUBISHI L3OO Diesel, ver-
lengd, verhoogd, aannemers-
uitvoering, 1985. Prijs ’B5OO.
Telef. 08872-1508.
Verlengd, verhoogd 225 MH
RENAULT Master Volume, b.j.
'85, schitterende bus, in nw.st,

’ 9500. 02510-23027.
PEUGEOT J5D 1400, '89, 6-
pers., vr.pr. ’ 13.500 ex BTW,
70.000km. 075-163008.
MERCEDES t. 1213 chassis/
cab., zeer mooi, bj. 1980. Telef.
04T04-92037.
Kadett COMBO 1.7 D, verh.
dak, 45.000 km, 1e eig., scha-
devrij, bj. mei '90. Telef.
05708-2994.
VW PICK-UP Diesel, open bak,
m. '84, 1e eig., 70.000 km, pr.

’ 4650. Inl. 023-314955.
MERCEDES 307 D, '82, dubb.
cab., o. laadb., trekh., i.z.g.st,
APK-gek. ’ 9500. 01803-12311.
MITSUBISHI L 300, lang pi.
stahoogte 1.90, bj. 1990. Nw.

’ 30.000 excl., nu ’ 22000, ra-
dio, trekhaak enz. Autobedr.
Niemantsverdriet, 01662-2680.
Zeer GOED onderh. MB 207,
verh., bj. '78, APK-gek., vr.pr.
’4750. Inl. 05750-19297.
MB 307 D, lang, hoog, hoge
a.deuren, 1988. CO BORST
Bedrijfswagens, 02207-19010.
MB 409 D, 307 D, 3stuks, meu-
belbak, '88/'B7. TRANSIT 190
D, meubelbak, '87. MB 307,
lang, 88/'B7. Inl. 040-534216.
Fiat DUCATO, lang plus hoog
met defecte motor, bj. '87. Te-
lef. 05904-1568.
Fiat DUCATO Diesel 9-per-
soons bus, 11-'B7, wit,

’ 18.950. 04906-1387.
VW GOLF benzine Van, m. '88,
km 82000, grijs kent, ’B4OO
mcl. 02152-63795.
MERCEDES 407 D, kastenwa-
gen, nw.staat, bj. '82 ’ll 000
excl. Telef. 04192-12136.
MB 609, verlengd, verhoogd,
trekh., '89, 67.000km, ’ 47.500.
MB 407, huifbak 410 x 2 x 2 m,
35.000km, nwe. auto, ’ 21.000.
Opel Kadett Combo, LPG, '89,
53.000 km, ’ 13.900. Mitsubishi
Canter FE 35, meubelbak, 1988,
’28.500. Renault Master T35
D, , verl., '90, 85.000 km,
’33.500. Mazda E2200 diesel,
'30, 43.000 km, vr.pr. ’ 20.300.
Fiat Panorama 9-pers., '90,
60.000km, ’ 32900. Fiat Duca-
to dubbelcabine, chassis, '88,
75.000 km, ’14.900. Prijzen
excl. BTW. TRUCKSERVICE-
NOORD Assen, onderdeel Ver-
heijen Groep, Renault bedrijfs-
wagen-dealer. 05920-43141,
b.g.g. 06-52918989.
VW BESTEL Diesel. '82
’4OOO. Daihatsu 850 Bestel,
12-88, diefstalschade, ’3650.
Ford Escort Handy, '90, met
schade, ’ 6750 exclusief BTW.
Telef. 02523-72129.
NISSAN Sunny 1.3 Bestel, grijs
kent, bj. 9-'B6, ± 90.000 km,
APK 31-10-92 i.z.g.st, ’4500excl. Telef. 02154-14400.
VW Transporter Turbo Diesel
Bestel, wit, nw.staat, m. '88,
’14.950, leaseprijs ’333 p.m.
Inruil/fin. mog. CAR TRADE
HOLLAND BV, 020-6010680,
Badhoevedorp.
Uniek! Pick-Up, Fiat FIORINO,
orig. Zie Fiat-rubriek. Inl
02990-31034.
VW LT 40 m. alum. bak, '86,
cabine schade, ’ 7250 ex BTW
03412-53768. '

OPEL Kadett Van Diesel, 5-'B6,
5-bak, rood, nwe. band., nwe
APK, ’ 7500 mcl. 02977-28660.
MERCEDES trekker, type 1935
S, 1988, 120.000 km, gross-
raum kabine, ABS, EPS, cen-
trale smering, luchtdroger,
bladgeveerd, schotel, scher-
men. Sterga/n NV., telef. 020-
-6911861.
2x MERCEDES 307 D, dubb.
cab.. Piek Up, bj. '85, vr.pr.

’ 14.750. Telef. 02240-97474
Golf VAN Diesel, bj. 10-1983
5-bak, ’ 13.000 exclusief BTW.
Telefoon 073-415429.
VW LT 28 D BESTEL '79,
’2500. 020-6657354, zaterdag
en zondag 02946-4867.
Mits. Canter FE 35, '89, alu
gesl. laadbak. CO BORST Be-
drijfswagens, 02207-19010
MB 709 D bj. '87, chass.cab.,
in GOEDE st, ’ 26.500 ex. Inl.
05188-1525of 05109-2323.
RENAULT Express D, tl- S*J,
30.000 km, wit, 1e eig., onder-
houdsb., als nieuw, ’ 12950,
fabr.gar. BOVAG-Autobedr.
Al 2 Bunnik, 03405-62530L

___
MITSUBISHI 300 LD, bj. '85,
nwe. APK, motor defect, vr.pr.

’ 4500 excl. BTW. 055- 553121
VW LT 28 D, gesloten BUS,
6-cil., 1-'BB, i.z.g.st, ’17.950
excl. Telef. 03242-3596/1738.
TOYOTA Hi-Ace Diesel, aann.
uitv. '88. Toyota Hi-Ace Diesel,
long, '88. Toyota Hi-Ace Die-
sel, 87. Telef. 013-360856.
DAF 400 D, lang, hoog, dub-
bellucht. 89.000 km, I.Z.G.ST.,

’ 11.750.01726-17373.
MERCEDES 207 D, 1981,

’ 6950. Autob. Wolterman
Lexmond 03474-1201.
VW TRANSPORTER Diesel,
1988, ’ 11.500 ex. De Beer Be-
drijfsauto's, 040-856870
MERC. 207 D, bj. '80, kort,
’6500. 023-275781.
TOYOTA Hi-Ace Diesel, aan-
nemersuitv., nieuwst, 1987,

’ 13.000excl. 04192-12136.
NISSAN Cabstar Diesel, 11-
-'B7, chassiscabine, 36.000 km,

’ 9950. 04906-1387.
Mercedes 508 bus met ramen
en rolstoellift, '79. SCHEPENS
Weert, 04950-43227.
MITSUBISHI Oenter, 1e eig., 4
m gesloten bak, 2 m hoog, 2 m
breed, b.j. '88, rijbewijs BE, in
st. v. nieuw. 02510-23027.
T.k. mooie DAF 1100, met
Playwoodbak, 5 m 1., 215 m
br., 224 m h., bj. 14-9-84, met
luchtvering, rolluik a.kant,
i.z.g.st, prijs ’ 17.500 excl. Te-
lef. 04788-1797.

Suzuki
Carry Bestel

WIT, bj. '86, roest- en schade-
vrij, 81.000 km, APK 7-92,
vr.pr. ’ 6500. Inl.: 04977-88023.
Merc. 207 D, 9-pers., '84,

’ 12.500ex. BTW. Merc. 207 D,
'87. Merc. 609 D, met bloem-
bak, '87. Merc. 1217, '85, met
slaapcabine en bloembak. VW
Transporter Benz., '88 en '90.
Mitsubishi L 300 Diesel, '86,
wit, 100.000 km, ’7950 ex.
BTW. VW LT 28 Diesel, 12-'B7,
42000 km, verlengd, verh., wit,

’ 21.750 ex. BTW. Fiat Fiorino
1050 Benz., wit, '88, 23.000 km,

’ 7950 ex. BTW. En nog diver-
se vrachtwagens. 01713-12003.
Opel Kadett Van Diesel, sBB,
5-bak, nieuwst, ’9950 mcl.
VAN ENGELEN Auto's,
04902-45699.
V. HELVERT B.V. Bedrijfswa-
gens: Chevr. Blazer, '85, 6-cil.
aut, geel kent, ’16.500. Nis-
san Patrol 28 Benz., '82 ver-
brande klep, ’11.500. VW LT
3.5 E, '89, verh., verl., ’ 22.500.
VW LT 28 D, '85, ’10.500.
Mazda E2200 D, '86, ’11.750.
Mitsubishi L3OO Benz., '87,
’12500. Mitsubishi L3OO, '85,
diesel, ’7950. Suzuki Super
Camry, '86, ramen, ’ 5500. Re-
nault Trafic Pers.bus Benz.,
'85, ’11.500. Renault Master
35 D, '84, chass. cab., ’ 5950.
Transit Benz., '82 open laad-
bak, ’ 2950. Fiat Ducato Cam-
per Dies., verl./verh., ’15.000.
Fiat Ducato Benz., '85, ’ 6500.
Ford Autotransporter, '81,

’ 7500. DAF 1600Watersproei-
wagen, 30.000 km, ’22.500.
Dag. geop. v. 8.30 tot 17.30
uur. Zat. geop. v. 10 tot 17 uur.
Haagweg 77, Monster, 01749-
-48213 (5 min,van Den Haag).
Ford Transit 100 Diesel, 1988
en 1989, wit. CO BORST Be-
drijfswagens, 02207-19010.
VW TRANSPORTER Turbo
Diesel, 2 schuifdeuren, '88/
'89/'9O. ABC, VW-bus Specia-
list, 010-4263333.
T.k. SCANIA 112 Intercooler,
bj. '84, in prima staat, met 3-
asser semi-dieplader, huifge-
sloten. Telef. 055-335980.
Fiat PENNY Bestel Diesel, wit,
1-'B9, 41.000 km, 1e eigenaar,
12 mnd. garantie, prijs ’ 10.750
mcl. BTW. Renault dealer
Schipper, 01846-13566.
VW TRANSPORTER, '82, type
255, 8-pers., in nieuwst, benzi-
ne. Inl. 04125-5578/4631.
SCHEPENS, Weert. Mercedes
207-307, div. uitv. 308, I. + h.,
'89. 409, koffer + klep, '87.
609, dubb. cab. + meubelbak,
'86. 914, bak + klep, '86. 1617
L, bak + klep, '81 en '85. 1617
kipper, '82. 2219 6x2 bak +
kraan, '82 DAF 2800 + opleg-
ger, '82. DAF 1100, 1500, div.
uitv. DAF 1600 kolkenzuiger.
Lorain-Melller ruw terrein-
kraan-hoogwerker 4x4 Telef.
04950-43227,fax 40055.
MITSUBISHI Canter, met
dichte bak, 1983. Prijs ’ 10.500.
Telef. 08872-1508.
Toyota DYNA 150 24 Diesel,
bakwagen, kl.rijbew., 1988,
125.000km, i.z.gst Hi-Ace 2.4
D, lang, wit, 64.000 km, '89.
Hi-Lux 24 2-WD, dubb. cab.,
38.000 km, wit, '90. Telef.
08887-1271.
MERC. 207 D, hoog dak, '89,
dubb. cab., trekh., wit, 105.000
km, in nw.st. 01803-12311.
MERCEDES 307 Diesel, t. '80,
verlengd, i.g.st, ’ 4650. Inl.
013-364964/437573.
DAF 1500, niet Hiab laadkraan
met op. laadb., APK, '82 HENK
BRANDT Jr., 02270-1386.
PEUGEOT J 9 benz., '82 dubb.
cab., 37.000km, pr. ’ 2750 excl.
Telef. 02153-10979.
NISSAN Kingcab Diesel,
4-WD, bj. '86, i.z.g.st, div. ex-
tra's, pol. cab, radio, trekh.,
bullbar, lamprasters, br. wielen,
pr. ’16.500. Telef. 02503-
-12700, b.g.g. 02526-74433.
MB 307 DIESEL Pick-Up, enkel
cab., w.b. 3.05 m, 12-'B4,
80.000 km, nette auto. ’ 13.750
mcl. BTW. Autobedr. Groene-
veld, Lunteren, 08388-2566.
Scania 82 M trekker, bj. 1982
APK-gek. HENK BRANDT Jr.,
telef. 02270-1386.
GOLF 1.8 Van, LPG, 3-'B7,
GTi-look, 75.000 km, puntgaaf,

’ 12.000 mcl. 03494-53873.
VW GOLF 1.6CL, 3-'BB, 5-bak,
1e eig., ’12500 mcl. Telef.
03240-19057.
VW LT 28 D, bj. 10e mnd. '87,
85.000 km, open laadbak 4x2
m, i.z.g.st. Inl. 085-452463.
Mercedes 207 D, kort/laag, met
schade, '88, 70.000 km. VANRHEENEN A'dam/Lisse. Tele-foon 020-6145719.
"SCANIA 142 M, trekker, in-
terc, 1984, m. spoilerset, lucht-gev, 550.000km. 01803-12311.
HH. Handelaren opgelet! UIT-ZOEKEN! Ford Escort Koeriers
met APK: 1984, ’3OOO pst
1985,’ 3500 pst.; 1986, ’ 4250.
Ex. BTW. Oudestraat 143, Ge-
mert, 04923-61953.
T.k.a. DAF 2300 VUILNISWA-GEN, 1982 prijs ’17.500. DAF1600, veegwagen, bj. '81, prijs

’ 12.500. 01803-16268.
MERCEDES 508 D, APK, kleinrijbew. Telef. 04132-65743.
2x MERCEDES 814, oprijwa-
gen, met slaapcab., aanhang-
wagen, voor 4 auto's, bj. 1986en 1987.Telef. 077-513531.
VW LT 40 D, 1987, OPEN laad-bak, met Carrymaster laad-
kraan, De Ruyter Meerkerk
01837-1315.
VW LT 28 DIESEL 2x verl., m.zijdeur, t. '87, 60.000km, let op

’ 14.000. Inr./fin. 02990-35357.
DAF 2100, schuifzeilenbak/
l.klep, bj. '83. VAN RHEENEN
Adam, 020-6145719.
Opel CORSA Van, bj. '88, grijs
metall., 63.000 km, i.pr.st,
’7950. 02940-17316.
VW TRANSPORTER 2.0, LPG,
met ramen, 6-'B5, mooi en
goed,’ 7250. 03418-53147.
Peugeot 309 GL DIESEL, 10-

-'BB, grijs kenteken, ’11.950.
04906-1387.
VW TRANSPORTER Turbo D,
gesloten bestel, 1989. De Ruy-
ter Meerkerk, 01837-1315.
T.k. HONDA Shuttle, bj. '87,
LPG-0.b., i.z.g.st., vr.pr. ’ 7500
mcl. 03418-56140/56727.
Mitsubishi L3OO Diesel, m. '87,
wit, verhoogd, ’9950 mcl.
Inr./fin./gar. mog.
„CARPOINT ", 02510-12651
Ford TRANSIT bus, grijs kent,
bj. '81, APK 5-92 ’2600. Te-
lef. 080-561188.
T.k. weg. verandering bedrijf
MERCEDES 1213, bj. '79. Ford
Escort Van, bj. '81. Telef.
04750-35064.

Ford Escort 1.8 Van Diesel,
4-'B9, wit, 5-bak, 90.000 km,
’11.950 mcl. VAN ENGELEN
Auto's, 04902-45699.
DAF, 50-pers. bus (Jonkhere),

’ 12500. DAF 2100,Renova af-
zetsysteem, '80, ’12500. Te-
lef. 040-534216
Nissan VANETTE 20 Diesel,
dubbel cabine, 20-1 '88, nieuw
model, ’13.450 excl. 03242-
-3596/1738.
MAN DIESEL type UL 19 met
huif, 1983, i.g.st, ’13.500. Ge-
mert, N.-Br. 04923-61953.
VW LT 40 AD, chassis cabine,
wb. 295 cm, 2-'BB, 60.000 km,
mediumblauw, ’19.000 ex
BTW. Transporter Combi
Pers.bus, 10-'BB, orig. 1845
km!!! ’ 19.950 mcl. BTW. WIT-
TEBRUG, telef. 070-3994011.
T.k. mooie VW TRANSPOR-
TER Pick-Up, dubb. cabine,
benzine, bj. '83. Vr.pr. ’4500.Telef. 05780-16154/13787.
Iveco OPRIJWAGEN, dubbele
cabine, bj. 1983, ’14.950 ex.
Telef. 05130-26730.
Ford SIERRA Station, eind '85,
1e eig., 51.000km, ’ 7750; Mits.
L3OO, benz., 1e eig., 28.000 km,
'86, nw.st, ’ 9500; Fiat Ducato
D, '88, 1e eig., 67.000 km,
’12.950 Mits. L3OO D, 1e eig.,
'86, ’ 8950 Mazda 2200 D, 1e
eig., '86, ’10.500; Toy. Corolla
Stat, '85, 39.000 km, ’5750.Haagweg 85, Monster, telef.
01749-46595.
MB 207 D, open bak c.g. OP-
RIJWAGEN, i.z.g.st, APK"tot
10-92, bj. dcc '79. Vr.pr.

’ 6500. Telef. 033-620013.
MERCEDES 207 D, kort/laag,
1988, 73.000 km, trekhaak, be-
timmering, zonneklep. Stergam
NV, 020-6911861.
T.k. MERCEDES BENZ 207, bj.
8-1985, 135.000 km, 5-bak,

’ 14.500.Telef. 045-316362
Mercedes 208 D, bj. 10-'B9,
60.000km, blauw, 1e eig., perf.
staat, evt. dubb. cab., ’ 24.500
excl. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
Peugeot J 5DIESEL, 10-'B7,
75.000 km, wit, ’13.95004906-1387.
Renault MASTER 35 TD, extra
lang, bj. '83, geen roest, perf.
auto, ’ 7500. Inl. 03420-92703.
MB 309 D, alu gesl. laadbak, 4x
2 x 2 m, 1987. CO BORST Be-
drijfswagens, 02207-19010.
MERCEDES 208 Benzine, bj.
1982 auto-ambulance, elektr.
lier, ’ 9000. Telef. 055-429221.
MERCEDES 608, bj. '78, oprij-
bak, in goede staat. Vr.pr.
’6750. Inl. 03447-1359.
MERCEDES MB 100 D, chas-
sis/kabine, 1991, 10.000 km,
met zware laadbakschade.
Stergam NV., 020-6911861.
Citroen Acadiane, bj. '84, rood,
nette auto, vr.pr. ’3250. 075-
-163008.
IVECO 35.8, met alu gesl. laad-
bak, 1383. De Ruyter Meerkerk,
01837-1315.
Mazda 323 Van Diesel Estate,
5-'BB, met. lak, 5-bak, nieuwst.,
’11.350 mcl. VAN ENGELEN
Auto's, 04902-45699.
MERC. 307 Diesel, op. laadb.,
lang type, zijschotten, '82 geh.
als nieuw, ’12500. Inr./fin.
02990-35957.
Aangeb. UNIMOG'S diesel en
benzine, laadbak-, kipper- of
kofferopbouw, evt. met lier,
v.a: ’3500 excl. BTW. H.O
Commerce Nieuwediep 8.V.,
Telef. 05986-633.
VOLKSWAGEN LT 40 AD,-
lang/hoog, '86. Fiat Ducato 14
D, lang/hoog, '86. Mercedes
307 D, Pick-up, dubb. cab., '85.
Mercedes 207 D, lang/hoog,
'83. Mercedes L 508 D, chas-
sis/cab., '82. Mercedes 1219 S,
trekker met slaapcab., '79. Van
Burik BV., Spoorstraat 37,
Apeldoorn. Telef. 055-213318.
TOYOTA Hi-Ace D, lang, '87, 2
schuifdeur, i.z.g.st. Hi-Ace D,
84, normaal. 02977-28660.
Mercedes 508 D, ch./cab., w.b.
3.50, '83, B/E. VAN RHEENEN
A'dam/Lisse. 020-6145719.
DAF FT3300DKX325 trekker,
1983, 2x DAF
FAG23OSDHU6IO, koelw. +
klep, 1381 en 1382 DAF
FT2IOSDHT2BS trekker, 1984;
Div. 2-ass. luchtgev. huif- en
platte opleggers, 1982 nwe.
Iveco; Ford Cargo, 1982, gesl
laadb.; Toyota Landcruiser,
1986; 04327-62121 of 040-
-113008, fin, mogelijk.
PEUGEOT 205 XLD Van Diesel,
bijna 1991, hagelwit, 5-bak,
trekhaak, dubbele spiegels.
Nw.pr. ’ 22.000 mcl., geheel in
nieuwstaat nü slechts ’13.750
excl. 2 jaar garantie, inr./fin.
mogel. Autobedrijf Ehrensper-
ger, 02240-13712
TRANSLAST Bedrijfswagen
8.V., Zuiderkade 12A, Bever-
wijk, telef. 02510-24742 na 18
uur 02230-45688. Div. soorten
VW LT, v.a. '87/'B9. Volvo
F613, chassis/cab., '85. Renault
Midliner, chassis/cab., '87.
Ford Transit, verl., extra verh.,
'88. MAN 8.136, open laadbak,
'86. MB 207, '86/'BB. MB 409,
laadbak en klep, '85. Transpor-
ter Pick-up Benz.,'Bl.

VW TRANSPORTER, bj. '84,
diesel, APK 4-92 i.z.g.st,

’ 5950.02510-23027.
TOYOTA Hi-Ace Diesel, bj.
'83, gesl. bestel, APK, prijs

’ 5350. 02979-86114
Toyota HI-ACE Diesel, lang,
met ruiten, 5- '89, 100.000 km,

’ 12.950ex. 03494-59299.
MERCEDES 1117, chass./cab.,
1986,w.b. 5.55 m, banden 60%,
m nw.st Telef. 01803-12311.
PEUGEOT 504 Pick-Up Diesel,
bj. '80, prijs ’4500. Telefoon
05280-79388.
MERCEDES 207 D. lang/laag,
1985, 93.000km. Stergam N.V.,
020-6911861.
ISUZU Diesel 9-persoons bus,
5-'B7, 90.000 km, ’9950.04906-1387.

_^FIAT Ducato Grand Volume,
bj. '86, diesel, 13 persoons,

' z gst, ’ 12750. 02510-23027.
Ford Escort 55 Van Diesel,
5-'B7, wit, 5-bak, ’9950 mcl.
VAN ENGELEN Auto's,
04902-45633.
12x TRANSPORTER dubb.cab.Pick-up, '85/'B3. ABC, VW-
bus Specialist, 010-4263333.
SCANIA, vries/koelwagen,
met koelmotor, laadbak, '73,
i.g.st., ’ 13.500.05132-414
T.k. DAF 2000 met kraan. DAF
2000 met portaalarm. Magirus 6
x 6 met kipper. Magirus met
kraan. Hiab verrijdbare kraan, t.
850. Telef. 05427-11856.
Bova 50-persoons TOURING-
CARBUS (DAF motor), in
goede staat, ’7OOO. Telef.
04754-87333,fax 87358.

IVECO 35.10 Turbo Daily, gesl.
bestel, lang/hoog, 1987. De
Ruyter Meerkerk, 01837-1315.
Merc LAK 1513, 3 zijd. KIPPER
4x4, 7'/_ ton l.verm., met Hiab
kraan + rotor + grijper + pal-
lethaak, bj. 1980, orig. 140.000
km, zeer mooi en absoluut
goed. Pr. ’ 22.500 excl. Telef.
023-355800.
Bedrijfsauto's V.D. HURK,
04920-36652 fax 04920-42613.
Merc. 208 D, ramen, '89. Merc.
208 D '90. Merc. MB 100 D
dubbel cabine, '89. Merc. 407 D
meubelb., '83. Merc. 407 D
dubbel cabine '80. Peugeot
JSD open 1.b., '90. Urvan dub-
bel cabine, '88/'B9/'9O. Mits.
L3OO D '89/'9O. Mits. Canter
Turbo Meubel D, 87/'B2. Rocky
Turbo '87. Toyota Hi-Ace D
'84/'B5/'B6. Transp. D pers.bus
'85. Ren. Express D '88.
MERCEDES 407, verlengd, ver-
hoogd, '79, APK 5-92 prijs

’ 4750. Telef. 040-461793.
RENAULT 11 TD Van, bj. 1987,
160.000 km, in goede staat.

’ 8500. Telefoon 05722-2730.
Ford TRANSIT, '85, gesl. be-
stel, 42000 km, als nw., ’ 8500
mcl. Telef. 070-3605730.
Renault Express Diesel, 12-'BB,
wit, nieuwstaat, ’ 10.950 mcl.
VAN ENGELEN Auto's,
04902-45699.
Mazda T 3500 D, alu gesl. laad-
bak, dcc. '85. CO BORST Be-
drijfswagens, 02207-19010.
DAF 400 Bestel, verl., m. Peu-
geot diesel, 8 wkn. oud met
lichte schade, ’22500 ex
BTW. 03412-53768.
MITSUBISHI L3OO Diesel met
geïsol. gesloten vriesbak 250 x
1.70x1.70, m. '88, kleur wit,re-
clamevrij, geheel als nieuw. Pr.

’ 12.500exc1. Inl. 02295-1944.
Reuthman HOOGWERKER, 10
m werkhoogte, kleinrijbewijs.
Telef. 03438-16228.
MERCEDES 307 D, gesloten,
kort, bouwjaar 1986.
05913-12220.
MERCEDES 309 D, lang/hoog,
1988, 204.000 km, verhoogde
achterdeuren. Stergam N.V.,
020-6911861.

70
bestel-

wagens en
personenbusjes

Gar. Rijsenhout, lid BOVAG,
Bennebroekerweg 17, Rijsen-
hout, bij Aalsmeer. Meer dan
50 jaar gevest 02977-24229.
Ook gevr. Geop.: zat. van 10-
-17u., werkd. v. 8.30-17.30 u.

De grootste in klein bestel
Fiat DUCATO, lang/hoog, '88,
vr.pr. ’10.750 ex. Toyota Hi-
Ace, lang, aann.uitv., '87, vr.pr.
’10.500 ex. Telef. 038-224102
of 06-52920477.
MERC. 309 D, 5-cil., '86, verh.,
kl. oranje, i.z.g.st, ’ 14.750
excl. BTW. 01724-9320.
Toyota Lite-Ace BESTEL,
dubb. cab., LPG, 1986, 82.000
km. Probleemloze auto.
Vraagpr. ’ 9000. 023-275075.
Daf 1300Turbo DIESEL, bj. '85,
met gesl. alu bak en laadklep.
5.50 x 2.10 x 2.00 m, APK gek.,
reclamevrij, werkelijk als nieuw,
1e eig., z.g.0.h., ’19.000 excl.
BTW. Inl. 02295-1944.
MERCEDES 100, h. en 1., '30.
MB 308 D, h. en 1., plaatschade,
'91. VW LT2BTD Pick-up,'9l.
Transit 190 D Pick-up, '89.
Transit, 9-pers., plaatschade,
89.040-534216.

TOYOTA Landcruiser Turbo D
Hardtop LX Van, met alle ex-
tra's, bullbar, brede banden,
alum. velgen, getint glas, alarm,
enz., bj. '87, 80.000 km, 1e ei-
gen., ’21.750 excl. BTW. Te-
lef. 01724-9320.
PEUGEOT 305 Diesel Station-
car, 6-'BB, grijs kent, 75.000
km, ’ 10.950. 04906-1387.
AUTOTRANSP. DAF 2100
Turbo, bj. '81, in comb. met 2-
assige aanhanger, gesch. voor
6 è 7 auto's, geh. i.z.g.st. Inr.
kleinere mog. Inl. 02152-67931.
Volkswagen LT 28 Diesel, 10-
-'B7, wit, lang, trekh., ’15.950mcl. VAN ENGELEN Auto's,
04902-45699.
MITSUBISHI L3OO D, lang pi.
hoog, dubb. schuifdeuren, '84,
perf. staat, ’ 6750. 02999-296.
MERCEDES 307 D, kort/laag,
1983, 160.000 km, ruilmotor,
laadruimte met polyester, voor
vlees/visvervoer. Stergam
N.V., 020-6911861.
DAF 3300 ATI, 1966, chass./
cab., w.b. 4.75 m, aanh.wa-
genkopp.Telef. 01803-12311.
Opel KADETT Diesel, '86, be-
stel, ruiten, i.z.g.st, ’ 8500. Te-
lef. 070-3605730.
Fiat DUCATO Diesel Bestel, bj.
'89, ’12.750 mcl. Telef. 020-
-6386020.
VW LT 28 D, stand., '87, oran-
je, bnd. 80%, in nw.st. Telef.
01803-12311.
RENAULT Express diesel, bj.
'87, nette auto met APK, ’ 7800
mcl. BTW. Inl. 08867-4324.
Te koop Toyota Dyna AUTO-
AMBULANCE bj. '80, plus slo-
per voor onderdelen, tandem-
asser, alles in één koop. Prijs

’ 15.000.Telef. 01182-3272
MERC. 508 D, bj. '81, verlengd,
gesch. voor kleinrijbew.,
’8950. 023-275781.
Nissan BLUEBIRD, '87, 88.000
km, Bestel, APK, ’ 6750. Telef.
01726-17361.
Volkswagen Transporter Turbo
Diesel Pick-up, 1286, wit,
trekh., nieuwst, ’ 10.950 mcl.
VAN ENGELEN Auto's,
04902-45699.
VW TRANSPORTER D, met
ramen, bj. '82 grijs kent,

’ 5250. 03451-15389.
Mazda E 2200 Diesel, 1986, 1e
eig. CO BORST Bedrijfswa-
gens, 02207-19010.
Fiat FIORINO Bestel, bj. 7-'B7,
LPG, i.z.g.st, APK 10-92 pr.

’ 4750 mcl. BTW. 023-355800.
Mercedes 207 Diesel Pers.bus
(geel kenteken), m. '89, blauw,
5-bak, Agam-onderhoudenü
Nw.pr. ’75.000 nu ’34.950mcl. BTW. KARST Beverwijk.
02510-10478/12264.
VW LT 40 TURBO D, bj. 7-'B7,
meubelbak, 4.10 x 200 x 2.00
m, B/E-rijbew., wit, reclame-
vrij, ’28.500 mcl. BTW. Met
BOVAG-gar. 02269-1203.
Mercedes 207 Diesel Bestel,
wit, algehele nieuwstaat, m.
'89, ’24.950, leaseprijs ’699
p.m. Inruil/fin mog. CAR
TRADE HOLLAND BV, 020-
-6C10680, Badhoevedorp.

DAF 45, 120 pk, w.b. 4.25, au- 'totransporter voor 1 auto, bj. t
NIEUW. Telef. 04764-1979. _ (
MERCEDES 240 TD Station i
Van, 7-'B5, i.z.g.st, 164.000 \
km, met o.a. radio, stuurbekr.,
centr. lock enz. ’ 14.500 mcl. i
01803-12395,n.o.z. ,
KADETT Combo 1.7 Diesel, I
nov. '89, wit, reklamevrij, 1e'eig., ’ 10.000.02993-68281.
DAF 1600 DIESEL koel/vries- I
wagen, '82 geh. kompl., ieder i
onderzoek toegest, si.

’ 17.500. Inr./fin. 02990-35957. i
Mercedes 309, verl./verh., '87. 'VAN RHEENEN A'dam/Lisse. i
020-6145719. 1
Zeer mooie FIAT Ducato, APK, j
lang, hoog, geschikt voor cam- i
per, ’ 9750.01726-17361. i
VOLVO 240 GLD Station, '6-'B7, ’ 12900. Opel Corsa City
1.2 S, 4-'B6, LPG, ’5500. Mit- !subishi Lancer Wagon 1.8 i
GLD, 11-'B7, ’B3OO. Fiesta 1.6
D HB, 10-'B7, ’5900. Inr./fin. ,
Fin.kant, 035-64444/61842
Mercedes 1114 Ecoliner met \
bak en klep, '86, sl.cab. VAN i
RHEENEN A'dam/Lisse. Tele- \
foon 020-6145719. i
FIAT Fiorino D, orig. 10-'B9, m. I
'91, ’ 7750. I.z.g.st, telef. 020--
-6437597.
TRANSIT 100 Benz., 1985, 'stand., trekh., 65.000 km, nwe.
bnd. ’6500. Inl. 01803-12311. 'I—. .. |Mercedes 407 D, ch./cab., w.b. ,
3.70, '84. VAN RHEENEN
A'dam/Lisse. 020-6145719. ,
RENAULT JK 65, open vracht- ,
wagen, bj. 1983, laadverm. i
3300kg. Telef. 05150-25258. '■RENAULT Trafic Diesel, 1982 i
lang, hoog, APK 1992 ’3450. ,
Telef. 02990-31622 j
SUZUKI bus, m. '83, zeer goe- |
de bus, pr. ’ 2350. 023-365396. i
Te koop aangeboden CATER-
PILLAR D6d, LPG, S blad en ,
tild, 1981, prijs ’48.500. i
01803-16268.
MERCEDES 207, bj. '81, prijs

’ 7200. Telefoon 05280-79388.
VOLVO 240 Station Van, grijs
kent., bj. '86, 5-drs„ LPG 0.b.,
d.bl., mooi, ’ 9750 excl. BTW.
01724-9320.
MAZDA T 3500 Diesel, 1986,
met meubelbak, 4 m, ’14.800
excl. Telef. 02153-10979.
T.k.a. M.B. 613, bj. '81, vr.pr.
’14.500 mcl. BTW. Telef.
079-165610 of 410708.
Toyota 1.8 Hi-Ace Gesloten
Bestel, m. '87 (Benz.), 70.000
km, donkerblauw, nette, strak-
ke bus, ’12.950. Autobedrijf
EEKHOF, 02907-2785/6628.
MERCEDES 914, bj. dcc. '84,
Autotransporter voor 5 auto's,
boyenlader, opbouw nieuw,
1990, 190.000 km. Oldenzaal.
05410-20505. J

’29.950
mcl. BTW

VW Transporter gesloten be-
stelwagen 1.9 liter Diesel, april
1991, 8000 km, blauw metallic,
stuurbekr., radio/cassette.

Kost BV
AUTOMOBIELBEDRIJVEN ,

Amsteldijk 10
Amsterdam, 020-6734666

De VW/AUDI-DEALERvoor
Amsterdam en Aalsmeer

Nissan TRADE 2.8 Diesel, lang
chassis cabine, nieuw, 10%
korting. Telef. 04180-13453.
Mitsubishi L3OO 25 Diesel, jan.
'89, 1e eig., ’ 16.750 mcl. BTW.
Toyota Hi-Ace 24 Diesel, jan.
'89, 1e eig., 51.000km, lang, 2x
schuifdak, ('l9 750. Toyota Li-
te-Ace 1.5 Benzine, april '87, 1e
eig., dubbele cab., 5-persoons,
’9950 mcl. BTW. ALTING
Auto's, 023-254944.
NISSAN Cab Star, met huif,
w.b. 352 cm, '86, ’ 12250excl.
BTW. Telef. 04192-12136.
TOYOTA Lite-Ace Diesel, '84,
136.000 km, prijs ’ 5200. Telef.
03200-52408.
Mitsubishi CANTER FE 35,
meubelbak, 4.90 x 210 x 1.90,
i.g.st, '87, ’25.000 excl.
01662-2680. Autobedrijf Nie-
mantsverdriet
TALBOT Fourgonette, 1H
LPG, met trekhaak, imperiaal,
extra motor, ’ 400. 02505-1749.
MB 508, VEEWAGEN voor
paarden, in staat van nieuw,

’ 13.750.Telef. 055-661709.
Te koop: TERBERG N 800, 6x6,
voorzien van goede 120-pk
DAF motor en 3-zijdige Netam
kipper. 04118-3753.
MERCEDES 1422 1984, trek-
ker, bladgeveerd, wit, i.z.g.st.
Telef. 01803-12311.
MERCEDES 309 Diesel, lang
plus imperiaal, 1985, i.z.g.st,

’ 14.500.Telef. 01899-26633.
MERCEDES Benz 308 D Pick-
up, dubb. cabine, 1990. De
Ruyter Meerkerk, 01837-1315.
MERCEDES L 608 D, 1986,
80.000 km, met meubelbak,
wielbasis 350 cm. Stergam
N.V, 020-6911861.
Renault ESPACE 2.0 TSE,
8-'B7, LPG-onderb., grijs kent,

’ 23.950. 04906-1387.
MERCEDES 207 D, kort/laag,
1985, 135.000 km, stuurbe-
krachtiging, betimmering laad-
ruimte. Stergam N.V., 020-
-6911861.
MERCEDES 508, lang, bj. 1981,
i.z.g.st. Excl. MB serviceauto,
vr.pr. ’ 11.750 excl. Telef. 078-
-102991/134060.
MERCEDES 307 D, chass. cab.
met open laadbakje, wielb. 370,
bj. '81, techn. goed, veel roest.

’ 4950. Telef. 02240-97474
Scania 82 M, met Pesci laad-
kraan, open laadb., '83. HENK
BRANDT Jr, 02270-1386.
VW LT 28, bj. '90, gesl. LAAD-
BAK. Telef. 04750-16916 of 's
avonds 34797.
MERCEDES 206 Diesel, oprij-
wagen met el. lier, APK 4-92
F 2500. Telef. 06-52823244.
FIAT Fiorino 1300 Diesel, '86,
beige, APK 10-'92 i.z.g.st,
vr.pr. ’ 4950. 02207-43015.
VW TRANSPORTER Turbo D,
3-'9O, ’16.000. ABC, VW-bus
Specialist, 010-4263333.
VOLKSWAGEN Transporter
Pick:up Turbo D, 8-'B7, wit,
90.000 km, ’12950. 04906-
-1387.
SCHADE-AUTO'S: Mercedes
609 D, bj. '88, ’12.000 407 D,
ch.-c, ’ 17.500. DAF 400 D, bj.
'90, verl. + verh. ’ 12500. DAF
2500 TD volumetransporter
’15.000. VW Transporter D,
'87, ’ 7700. Taro D, '89, ’ 7700.
Nissan Vanette D, '88, ’5OOO.
Toyota Lite Ace D, '90, ’ 6750.
Peugeot J 5D, '91/'B7 v.a.
’3900. Prijzen excl. BTW
04337-76060.

VOLVO 240 Van Diesel 138/

’ 16.500. Telef. 01880-23283 of
01890-16444.
CITROEN Cl 5Diesel, bj. '86,
wit, 1e eig., zeer nette auto,
’7950. APK, VVN-keur., 6
mnd. gar. BOVAG-Autobedr.
Al2Bunnik, 03405-62530.
MERCEDES 207 Pick-up, 11-
-'B4, 49.000 km, w.b. 315,

’ 12000ex. Telef. 01821-2179.
REN. Master P 35 B, '87, m.
meubelb. en laadklep, i.z.g.st,

’ 12750 excl. BTW. Gesch. v.
B/E-rijbew. 01724-9320.
VW TRANSPORTER 1700Die-
sel, gesloten, m. '89, in absolu-
te nieuwst. Gar./inr. ’ 14.750
mcl. BTW. 023-354644.
CITROEN C 15 Diesel, 1988,
i.g.st, APK, ’ 7800 excl. Telef.
02153-10979.
FORD Sierra Diesel Stationcar,
8-'B7, grijs kenteken, ’11.950.
04306-1387.
Mercedes 207, '88. Ford Tran-
sit, verh., verl., benzine, '86.
Mitsubishi L3OO D Turbo, 4-
wh.dr., '89. Mitsubishi L3OO D,
verh., verl., '86. VW LT 28 D,
verh., verl., '87. VW Transpor-
ter Turbo Diesel, verh., '87, ge-
schikt voor camper. VW LT 28
D Pick-Up, dcc. '83. Mazda
E 2200 D, dubb. cab., '87. Maz-
da E2200 D, '87. Mazda hydr.
Kipper D, '88. Mazda E2200 D,
meubelbak, '88. Mazda 3500 D,
meubelbak, '86. Citroen C25 D,
verh., geschikt voor camper,
'86. Opel Blitz B, in nw.st,
open laadbak, '73. Inr. en fin.
mog. GARAGE NETTEN, Best,
telef. 04998-72148.
T.k. TOYOTA Hi-Ace, 1.w.b..
9-'B5, zonder ramen, kleur wit,
prijs’ 8500. Telef. 01723-7171
MERCEDES 307, verlengd, ver-
hoogd, 1987, 88.000 km. Inl.
04975-2316.
MERCEDES 1114, met 7.20-m
open laadbak, bj. '85. Mercedes
609, bj. '90, auto-ambulance.
Scania 112 IC. 6x2 '84/'B5.
Scania 142trekker, bj. '84 DAF
2800, bj. '82. DAF 3300 Spa-
ce-Cab, bj. '85. DAF 3600 Spa-
ce-Cab, bj. '87. DAF 3300 6x2
met kraan, bj. '85. Div. Scania
trekkers, type 112 bj. '83/84/
'85. Div. Volvo trekkers, '86/
'87/'BB. Spoorzicht Bedrijfs-
auto's, Apeldoorn, 055-335980.
Mitsubishi L 300 25 Diesel,
kort, '87, '88, '89. CO BORST
Bedrijfswagens, 02207-19010.
MITS ÜB. Canter Diesel, bak-
wagen (huif), '81, overdr., B/E
rijbew., ’ 4950. 02159-12552
PEUGEOT J 5 Diesel, bj. 6-
-1983, APK, trekhaak, ’4250.
Telef. 02993-68281, Volendam.
KOELWAGENS, Schepens
Weert Mercedes 1320 koel-
vries, dag/nachtk., zijdeur +
laadklep, '88. Iveco 115/17
koel-vries, dag/nachtk., zij-
deur, laadklep, slaapcabine,
'89. 04950-43227, fax 40055.
T.k. PEUGEOT J 5D, bj '85,
verl. + verh., 89.000 km,

’ 3500. Telef. 02204-482
FABRIEKSNIEUW! VW LT 28
D, interess. prijs. ABC, VW-
bus Specialist, 010-4263333.
VW LT 40 Turbo Diesel,
chassis/cabine, wielbasis 295
mtr., m. 1988, orig. staat,

’ 18.950 mcl. BTW. Autobedrijf
EEKHOF 02907-2785/6628.
ISUZU Diesel, bj. '86, APK,
gesl. bestel, ’ 5400.
02979-86114
Toyota LITE-ACE, benz., 1985,
i.z.g.st., ± 40.000 km. Vr.pr.

’ 6500 ex. Sjako Exportears,
010-4612894 of 01805-4185.
Honda Jazz Van, LPG, '85.
Opel Kadett Van LPG. '86.
Suzuki Super Carry '89-31.
Mitsubishi L 300 D, verl verh.,
'88. Mitsubishi L 300 D, 30. Mit-
subishi L 300 D, stuurbekr., '31.
Toyota Hi-Ace D standaard,
'87. Toyota Hi-Ace D verl.,
'87-'B3. Nissan Vanette 20 D,
'83. Mercedes 207 D, verl., '85.
Mercedes 307 D met huif, '80.
Mercedes 703 D meubelbak,
'86. Volkswagen LT 40 D, meu-
belbak, '83. Ford Transit D, rijd-
bare schade, '90. VAN PIJKE-
REN AUTO'S, 05202-14790.
DAIHATSU 850 Pick-Up,
3-'B6, rood, 65.000 km, ’4OOO
ex. 02906-6061.
VW 1.7 DIESEL, dubbele cabi-
ne, open laadbak, 1985, ’ 8000
mcl. Telef. 035-830952
NISSAN Vanette 20 D, dubb.
cab., trekh., imperiaal, bj. 2-'9l,
12.500km, t.e.a.b. 072-623473.
Heiwo gesloten OPLEGGER,
1628 kg laadvermogen, i.z.g.st.
Telef. 03438-16228.
Renault Express Diesel Van,
blauw, mod. '89, ’ 9950, lease-
prijs ’ 273 p.m. Inruil/fin. mog.
CAR TRADE HOLLAND BV,
020-6010680, Badhoevedorp.
Mercedes 307 D, open laadbak,
'85, w.b. 3.70. VAN RHEENEN
A'dam/Lisse. 020-6145719.
MB 207 D 335 wb. Pickup met
huif, 1980. CO BORST Be-
drijfswagens, 02207-19010
Dubb. CABINE, Kingcab of
Hilux of lsuzu, ± ’lO.OOO.
010-4221919of 4624243.
Accu's, 200 AH, pr. ’275. 150
AH, ’ 225. 120AH, ’ 175. AHU,
Draaiweg 56, Utrecht, 030-
-734157.
DAF trekker, type FT 2805
DKSE, 1986, 300.000 km, korte
cab., topsleeper, luchtgeveerd,
standkachel. Stergam N.V,
020-6911861.
MERCEDES 207 D, gesloten,
1987, wit, 70.000 km, 1e eige-
naar. Inl. 03444-2819.
Nissan Sunny 1.7 Diesel Florida
LX 5-drs. Van Stationcar, s-
bak, antr. met, grijs kent, 135
w.b., als nieuw, aug. '90, m.
'91, ’13.950 ex. BTW. Met
N.A.P.-pasp. BOVAG Garage
WIM OVEREEM, 02510-41232
TOYOTA Hi-Ace Long Diesel
Bestel, bj. '85, APK, ’ 5700. Te-
lef. 070-3455297.
CITROEN CISD, '91, wit, 5
versn., vr.pr. ’ 15.000 mcl. 075-
-163008.
MERCEDES-BENZ, type 207
D, km.st. 157.000, 1982 APK
t/m mei '92 prijs ’ 10.000. Te-
lef. 035-234483.
Bedrijfsauto's tk.: import/ex-
port. P.M. INTERAUTO, Napo-
leonsweg 105, Haelen (L),
04759-1028,fax 2762
Mercedes 1114Ecoliner, bak en
klep, '85. VAN RHEENEN
A'dam/Lisse. 020-6145719.
Scania trekker, type '82 Turbo
Intercooler, bj. 1984, ’28.500.
Mercedes Ecoliner 914, m. bak,
bj. '86, ’37.500. Mercedes
1013, m. bak, 1983, ’22500.Merc. 809, chassis/cab., 1980,
’ll.OOO. Scania t 32 compl.
met bak, 275pk, bj. 1988. Merc.
609 Ecovan met zeilbak, bj. '86.
DE PUTTER, Nederhemert,
04185-2320.

VW LT 28 Turbo Diesel, 1990,
verl. en verh., wit CO BORST
Bedrijfswagens, 02207-19010.
OPEL Kadett 1.6 D, bj. '87, gesl.
Bestel, kl. wit, verh., ’6750
excl E^TW. 01724-9320.
MB 207 D, '84, imper., trekh.,
betimm. laadr. Vr.pr. ’10.750mcl. BTW. 085-257579. ,
306 D, bj. '91, 25.000km, verl.,
verh., hoge korting. SNELLERS
B.V. 074-770777.
RENAULT Trafic D, '82/'B3/
'84, v.a. ’4250. Mercedes 307
D, '84, kort, met imperiaal,
90.000km, ’ 12500. Fiat Duca-
to D, '85, ’ 7250. Ford Transit
D, m. '84, ’ 5750. 05138-13355.
VW LT 31 B, 3-zijdige KIPPER,
'83, ’9500. ABC, VW-bus
Specialist, 010-4263333.
MB 207 D, 5-BAK, 8-'B3, APK
7-92 rek. ter inzage. Vr.pr.

’ 9500 ex. Telef. 04130-65742
FIAT Ducato D, 11-'B7, stan-
daard uitv., wit, ’ 9250. excl.
BTW. 01724-9320.
MB 309, bj. '88, kleur wit, ver-
keert in GOEDE staat, ’ 19.750.
Inl. 02946-1408/5211.
VW PICK-UP 1.7 D, dubb.
cab., '88, 81.000km, als nieuw,

’ 14.500. APK, VVN-keuring, 6
mnd gar. BOVAG-Autobedr
Al 2 Bunnik, 03405-62530.
Iveco D 30.8 Daily, t '91, hoog
en lang, rood, 42000 km, veel
extra's, w.o. elektr. ramen, cv.,
alarm, betimmering, in nieuw-
staat, ’32750 ex. GEBR.
BUCHNER BV., Berkel
(Z.-H), 01891-12697/13516.
VW LT 28 D, lang + hoog, bj.
3-'9O, ’19.750. ABC, VW-bus
Specialist, 010-4263333.
VW LT 28 D, extra verl., laadvl.
420, eind '86, reclamevrij, si.
70.000 km aantoonb., ’13.900
ex. BTW. Inruil. 02999-296.

In nieuwstaat GOLF 1800 grijs
kent, m. '88, LPG, ’12500
020-6570105. Inr. en fin, mog.
VW LT 28 Diesel PICK-UP,
blauw, '84, 82000km, 1e eige-
naar Inl. 03444-2819.
MERCEDES Benz 508 D, 1986,
met alu gesl. laadbak, 4x Mer-
cedes Benz 609 D, 1987/1988
met alu gesl. laadbak. De Ruy-
ter Meerkerk, 01837-1315.
Toyota HI-ACE D, 12-'BB,
79.000 km, d.blauw, evt dubb.
cab .’ 14.950. APK, VVN-keur.
6 mnd. gar. BOVAG-Autobedr
Al2Bunnik, 03405-62530
Citroen C25 1000, LPG, 9-'BB,
44.000 km, grijs, ’12450 ex
BTW. Autobedrijf Preuninger
BV., 015-135940.
PEUGEOT J5, 1989, ’12500
ex. De Beer Bedrijfsauto's,
Geldrop, 040-856870
T.k. DAF 1600 VEEWAGEN,
paardenvervoer, bj. '80, ’4750.
Telef. 055-661709.
MERCEDES 307 chassis-cabi-
ne, bj. 12-'B3, APK 6-92 moet
gespoten, ’BBOO. 03418-53147.
MERC. 207 D, dubb. cab., '87,
zeilgesloten laadb , 95.000 km,
nw.st, w.b. 335. 01803-12311.
VW TRANSP. 2 L, bj. '81, met
ramen, versnellingsbak defect,

’ 2750. 023-275781.
MAZDA E 2200, dubb. cab.,
luxe, 1990, wit, 60.000 km, met
imperiaal, ’21.850 excl. BTW.
Mazda LUDRIKS, Polderweg
100, Adam, 020-6944155
MAZDA E 2200 D Bestelbus,
dubbel kabine, op kent, 6-
pers , zeer mooi, ’11.750. Te-
lef. 01726-17361.
De specialist voor alle soorten
VW BUSJES, meer dan 60 st
Alle uitvoeringen en bouwja-
ren Alles in showroom. Alg.
Bedr.auto Comb., Gustoweg
83, Schiedam, 010-4263333.

Anema Trucks - Heiloo
MEER DAN 200VRACHTWAGENS IN VOORRAAD

072-33.54.54
Let op, let op!

Fiat Ducato 2x,'87,v.a ’ 9900
Mazda E2200 D,'Bs ’ 9400
3xL3OOD, '87, v.a ’ 8900
L3OOD, meubelbak, '86 ’ 9400
2x Nissan Urvan D, 88 ’ 13.400
VW LT 28, lang, hoog, '86 ’ 14900
VW LT 28, dubb. cab., '89 ’ 18 750
5x Transporter, v.a ’ 4750
Ford Sierra Van, v.a ’ 7000
Renaurt Express D, '88 ’ 8500
Opel Omega Van,'BB ’ 11 900

PERSONENBUSSEN
VW Transporter D,'BB ’17.750Toyota Hi-Ace, '88 ’ 13.900
Renault Trafic,'B6 ’ 9900

PRIJZEN EX. BTW
IMPALA ZOETERMEER, 079-163661

Mestebeld Trucks B.V.
Zwolle - Lemelerveld, 038-534402

In- en verkoop van jonge bedrijfsauto's van de merken: DAF
VOLVO, SCANIA, MERCEDES, PEGASO, MITSUBISHI,
MAN, IVECO. Tevens grote partij onderdelen: méér dan 1000
motoren, versnellingsbakken en cardans 05722-1791.

De Vooruitgang Trucks
DAF, VOLVO, MERCEDES, SCANIA EN OPLEGGERS

Industrieterrein Stammerdijk

Muiderstr.wg. 63, Diemen-A'dam
020-6000012

Kleyn Trucks - Vuren
1500 goede bedrijfswagens

De grootste kans van slagen

Lichte bedrijfswagens: (3005t.)
CITROEN Cl 5 Diesel, 138.000km '87
FIAT DUCATO MAXI, verlengd en verhoogd (2x) '88
FIAT DUCATO P.U.D.C, 20.000km '90
FORD TRANSIT, personenbus 9-persoons, diesel '88
FORDTRANSIT, div. uitv '86-'9OIVECO 35.10, gesl laadbak 4 00x 200 x 200m'88
MAZDA E2200, geïsoleerd, 127.000km
MERCEDES MB 100D, 113.000km '88
MERCEDES 207-307 D, diverse uitvoeringen '81-'B9
MERCEDES TN 307 D, met koeling, 274x1.65x1.46m '84
MERCEDES TN 409 D, met gesl. laadbak 4.00 x 200x 200 m . '89
MERCEDES TN 410 D, met gesl. laadbak en klep .'B9MITSUBISHI L 300, aannemers uitvoering, 125.000km '88
NISSAN URVAN 23D, gesloten bestel '89
TOYOTADYNA met huif, 29.000km
VW TRANSPORTER. geslotenbestel '83-'B9~
VW TRANSPORTER, aannemers uitvoering '87-'BB
VW LT 28D, verlengd + verhoogd, 72000km '89
VW LT 28D, standaardmodel
VW LT 40 D, gesloten laadbak 3.70 x 200x1.93m

Zware bedrijfswagens: (1100st.)
DAF FA 900, huifbak 4.72x211 x1.70m '86
DAF FA 95.310,4x2chassis cabine
DAF FA 2100, gesl. + klep, 6.52x247x 1.99m
M.A.N. 8.150F, open bak 5.26x 225m'89
M.A.N. 26.332 FNL, chassis cabine '88
MERCEDES 1617, gesl. metklep, 7.95x242x 231 m 87
MERCEDES 814LN, chassiscabine, 34.000km '87
SCANIA Rll2 H, 4x2 chassis cabine
SCANIAR 142MA, luchtgeveerdetrekker '88
VOLVO FL 611, gesloten + klep, 6.12 x 230x 240 m '86
VOLVO Fl2 Globetrotter, trekker, 400 PK '88
VOLVO F10,6x 2 320 PK, chassis cabine 9p

Aanhangwagens, opleggers: 110st.
NETAM, openahw., 7.40x250m, 1.05mvloerh. rv nieuw"
NETAM 3-ass. huifopleggers, 13.43x245x258 m nieuw"NETAM polyester ahw.lv6.92x243x 213m
BURG 3-assige semi-diepladers met huif '84-'BB
KRONE2-assigeahwmet BDFraam -:"
Container chassis, 2x 20- 1x 40ft. (sx) '74-77

Ook het adres voor onderdelen
laadbakken en kranen

Direct aan rijksweg Al5(Rotterdam-Nijmegen), afrit Leerdam
(lichte bedrijfswagens) en op industrieterrein De Zeiving (zware
bedrijfswagens).

Telef. 01830-68222
Fax 01830-33380. Telex 26072

Jongerius Wintermachines
GEBRUIKTESTROOIERS, DIVERSETYPENEN MERKEN

IDEM GEBRUIKTE SNEEUWPLOEGEN
Arkansasdreef 16, Utrecht. 030-627879, b.g.g. zat. 06-52731894
Onderdelen, accessoires en reparaties

Half leer sport int, Recaro, 4
hfd.st, leer voor Opel Omega,
NIEUW, ’ 2500. 085-513051.
Uitknippen! MARC V.D.
BRAND, nwe. en gebr. onder-
delen Mercedes personenau-
to's, tev. rep./restaur. Lid STI-
BA. 04132-51919. Fax 52068.
JAPANSE onderdelen nodig?
Bel De Waal-Langerak. Tele-
foon 01843-2550.
Gerev snelle FORD VB-mot
302 54,5 cc cil.kop, nwe.: zui-
gers, TRW-forged, nokas plus
lift crane, dubb. roll. distr., hg.
vol. oliepomp, Edelbr. perf., in-
laat spruitstuk, krukas 0,10 ge-
pol., alle lagers enz. ’ 3850. Inr.
mog. 05955-2097of 2117.
'~DE ONDERDELENGIDS"-
-+ magazine is hèt adressen-
handboek voor al uw onderde-
len, ’ 28,50 excl. pprto. Te be-
stellen, Visie'data, 070-3989845

AUTOSLOPERIJ Stegeman
b.a. onderdelen van o.a. Peu-
geot 205 GTi, Kadett, Golf,
Escort, Scirocco, Porsche 924,
Peugeot 505, Starlet, '86, enz.
enz. Telef. 05732-1372
MERCEDES onderdelen, plaat-
werk, bumpers, lampen, bekl.
e.d van alle typen, alles ge-
demonteerd. Van Boxtel, Esch
(N.-B), 04110-1463, fax 1659.
Gevr. kop, compl. met rechter
voordeur, VOLVO 740, bj. 90.
05700-55567 of 06-52920758
MERCEDES-SLOPERIJ Star
Parts. Gedemonteerde onder-
delen. Gevr. sloop- en schade
M.B.'s. 040-126612
Heeft u problemen met uw au-
tomatische VERSNELLINGS-
BAK??? Bel dan direct: Trans-
go, de specialist op dit gebied.
1 jaar garantie en zeer scherp
in prijs. 010-4771555



Ruilmotoren en cilinderkoppen,_ v. diesel, benzine en LPG, voor
1 nagenoeg elk type auto, regel-
matig gebruikte motoren, 6
maanden garantie, tev. inbouw
en gratis leenauto, A.C.A. BV.,
Alkmaar, 072-157574
Getunede STARLET motor +
bak, en nieuwe Starlet XLi mo-■ tor comp. en bak, ’ 2450. 06-

-1 52800186.
Motorenhandel Koppenaal
voor gebruikte AUTOMOTO-
REN. Bezorging gratis door ge-
heel Nederland. 078-164380.
T.k. VOORKOP Ford Escort 4,
kl. rood, P 9, ’875. Telef.
02260-15494.
Sloperij KORENDAL Jap. en
Europ. schade-auto's, onderd.
los op voorraad. 06896-1607.
T.k. IMPERIAL met rolbalk
voor bestelbus. Nw.wr. ’ 1400,
nu ’ 600. Telef. 02269-3793.
Peug. 405Turbo intcooler Die-
sel, '90, motor + bak, set bekl.
compl., ’ 3250. 085-513051.

Onderdelen
van schade-auto's, ook nieuw
VOLVO/CITR./PEUG./REN.

035-216083/44222
Bel CARREC voor jonge occa-
sion motoren en versnellings-
bakken. Specialisten in repara-
tie/revisie van handgeschakel-
detransmissies. 078-166609.
Autobedr. A.S.H., specialist in
gebr. en nieuwe VW- en AU-
DI-onderdelen, evt. met inb.
van motoren, versnellingsbak-
ken, aandrijfassen enz., mcl. 3
mnd. 100% gar. en plaatdelen
gesp, in de kleur. 075-171505.
T.k. div. voor- en ACHTER-
SPOILERS voor BMW 3- en
5-serie, tot bj. '90, merk BBS,
t.e.a.b. Inl. 072-125112
Onderdelen van jonge SCHA-
DE-AUTO'S. Autosloperij
Slootstra, Gorredijk, telef.
05133-1896.

REVISIE
benzine- en dieselmotoren

Toros Motor B.V.
alle motorrevisie-onderdelen

Adam, 020-6651403/6920114
OPEL, Ford, Audi 80 en MB
124-onderdelen van jonge
schadeauto's. J. Heijmans,
Heesch, telef. 04125-1424
T.k.a. onderdelen voor BMW
2002 w.o. nieuwe VELGEN.
Telef. 01130-2448.
Laat nu uw autoramen tinten,
diversekleuren, nieuwe coating
(nog harder), beschermt uw
privacy, óók tegen zonne-
warmte. GLASCOATING,
Ugchelen, telef. 055-412630.
ONDERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Auto en Onderdelen
Service Friesland, Metaalstr. 5,
Wolvega, 05610-17000/12863.
7x15 RACING Dynamic, 714 x
16 ATEV. Voor Golf en BMW.
Telef. 01804-12898.
Kever/Saab-BANDEN, 185/70
SR 15, Vredestein, 4 stuks,
z.g.a.nw. 020-6763322
T.k. ± 300 BEKLEDINGSETS
van jonge schade-auto's, mcl.
leder. Telef. 04125-3680.

Mitsubishi
sloperij

Eric de Kort, 04167-80179
T.k voor Japanse en Europese
auto's: MOTOREN- en versn.-
bakken, v.a. 1980. Tevens re-
paratie. Inl. 060-585121.
Carfix Adam heeft ACHTER-
KLEPSPOILERS voor Franse
auto's. Telef. 020-6880348
T.k. VW Golf Turbo DIESEL-
MOTOR, bj. '89, i.z.g.st., weinig
km's. Evt. met 5-bak. Prijs
n.o.t.k. Telef. 08388-2480.
GOLF Cabrio of Golf I, compl.
orig. VW 8-delige Quartet uit-
bouwset, m. '91, nieuw ’4OOO
nu ’495! Telef. 085-620364.
T.k. kont + dak VW GOLF, bj.
'87, 3-drs., + alle delen, ’ 1500.
Div. onderd. Mercedes 200 D,
type 123W. Telef. 04758-2154.
Zeer grote sortering gebruikte
ONDERDELEN van recente
schade-auto's, alle merken en
types in alle bouwjaren. Auto-
sloperij Gebr. Opdam 8.V.,'Valkenburg ZH, 071-315101,
Zwaanshoek NH, 02502-45435.

König-demo's
Auto Stoelen Amsterdam

OOK NIEUW
Voor alleauto's leverbaar
Vraag naar een van onze
38 dealers in Nederland
020-6632717

Autosloperij Vos
Wij zijn gespecialiseerd in Ja-
panse en Duitse schadeauto's.
Tevens vele onderdelen los op
voorraad. Telef. 08897-74921. ;
Gebr. motoren, INBOUW pi.
revisie, benzine en diesel. 6
mnd. BOVAG-gar. Leepauto'
beschikb. Telef. 02265-2832 :
Onderdelen OPEL Omega
3000i, bouwjaar 1991. Telef.
065-513051.
T.k. compl. stoff. BEKLEDING,
nieuw type, deursch., 2x
armst, 4x h.st, kleur grijs. Plus
3-serie: compl. stoff. bekle-
ding, v.a. '84, kleur bruin. Alles
in nw.st Alles in 1 koop of
apart. Telef. 020-6651419 tus-
sen 9en 17uur.
VW AUTO-ONDERDELEN.
Gebruikte auto-onderdelen van
VW LT en Transporter. Diverse
motoren en versnellingsbak-
ken. Van de Laar Auto's,
Schutsboomsestraat 14,
Milheeze (N.-Br.). Telef.
04924-1515. Fax 04324-3270.
T.k. onderd. v. jonge schade-
auto's. AUTOSLOPERIJ V.D.
WAL, Joure, 05138-16484.
Gebruikte TOYOTA onderde-
len, Wester, Alkmaar, telef.
072-615673.
T.k. KEVER-ONDERDELEN,
motoren, versnellingsbakken,
ramen, deuren, stoelen, spat-
borden, bumpers enz. enz.
Telef. 08387-3176
T.k. MOTOREN Alfa Romeo 2
hr. 1600, en nog een 1600 en
1800 in onderdelen, ’650. Te-
lef. 02946-1330.
CILINDERKOPPERN: 323i, '83.
27 ETA, '83. 3.3, '85. 4 velgen
5-gaats, 14-inch BMW. 4 vel-
gen 5-gaats, staal pi. M. pi. S
14. CO2 lasapp., Profie, auto-
geen las-setje. 02505-1281.
T.k. geh. led., orig. M 5, elektr.
bedienb. INTERIEUR: deurpa-
nelen, dashb.kastje, midden-
console. Inbouw mog. Tev. 16"
honingr. velgen, 8 en 3 J voor
BMW 5, 6 of 7 serie, '83 t/m
'87.02940-30308.
Zwart leren inter., PEUGEOT
605, bj. '91, met stoelverwar-
ming en armleggers. Div. Reca-
ro stoelen van stof en leer,
elektr. Telef. 05470-71947.

Sloperij
„De Kruising"

GESPECIALISEERD in: Patrol,
BMW, Mercedes, Opel en
Ford. Telef. 080-787301.
Voor al uw onderdelen van
jonge schadeauto's, bel:
AUTOSLOPERIJ DE OSSE-
BOER, Enschede, 053-310579,
fax: 314066 (lid STIBA).
Ford COSWORTH motor 16 V,
zonder toebehoren, defect
’1950. Inl. 02503-35851.
GEBRUIKTE onderdelen voor

4x4, o.a. Scout, Toyota
L/R Rover, Jeep, Bedford

H.D.S., 02975-30226
Van Rootselaar autotechniek,
revisie en tuning van excl. au- p
tomotoren, specialist in WAN-
KELMOTOREN. 075-350985.
BMW-SPECIALIST: ruilmoto- 'ren, benz. en diesel, cilinder-
koppen en onderdelen, nieuw
en gebruikt, reparatie en tuning
alle types. CS. Motorsport,
01880-14000.

AUTOSLOOPBEDRIJF
Hijlkema

Onderdelen van jonge schade-
auto's, Europ. en Jap. Tevens
in- en verkoop schade-auto's.
Zat. tot 1200 uur, 05610-
-88234/88236. Lid Stiba. ■
"Speciale AANBIEDING" !
Deze maand: imitatie Borbet- !
velgen „Binno", 15" velg,
’1000; 16" velg, 1100, mcl. .
montage, balanceren en
gebruikte banden, voor diverse"merken auto's. Bel nü 020- J
6952778of 020-6829784.
\

ONDERDELEN j
Audi-Opel-Porsche 924-VW

W. Busink !
DALWEG 46A, ZEIST, TELEFOON 03404-22000 <

Japanse I
motoren en versnellingsbakken f

Bel gratis 06-0991330 !
AjU i

C&P USA-Parts b.v.
motoren/tuning/accessoires

Onderdelen voor alle Amerikaanse automobielen en 4x4, chas- 'sisparts, motoronderdelen, tuning-parts, motoren, nokkenassen,
wielen, remonderdelen, pakking-sets enz. uit voorraad leverbaar, p
RACE MOTOREN voor: Oval-Track, Cross, Drag-race, Tractor
Pulling, Revisie-motoren, krukassen enz. uit voorraad leverbaar.

Reparatie van alle Amerikaanse \
automobielen met de nieuwste

computer-afstelapparatuur [
Kampstraat 13-15,5931 ET Tegelen. 077-734486,fax 736754 \

Aanhangwagens en trailers «
T.k. 4 REKLAME-AANH.W.,
afm. 300 x 200 cm, compleet,
i.z.g.st. Telef. 077-763205,
b.g.g. 06-52107519.
T.k. OLYMPIC, 2-paards trai-
ler, geremd, met pap., i.g.st,
’2lOO. 020-6107207.
Nwe. BOOTTRAILERS, voor 4
tot 6 m, compl., ’ 2150. De Wit,
Kortenhoef, 035-62370.
T.k. schitterende 2-paards
TRAILER, zwart gespoten met
striping, bj. 85. 05755-1532
RABBE, uw aanhangwagen-
specialist. Officieel Hapert- en
Saris-dealer. Schiphol-Zuid,
telef. 020-6534345.
METZELAAR aanhangwagens.
Voor open en gesl. wagens.
Tevens rep., verhuur en lease.
Houtrakkerweg 29, Halfweg.
Telef. 02907-7029,fax 2099.
T.k. SCHAMELAANHANG-
WAGEN, in prima staat. Inl.
01742- 92464of 01740-24782
TANDEMASSER, 2.50 x 1.30
m, gegalvaniseerd, in perf.
staat, ’ 1650.023-390390.
TANDEMAS kieltrailer, 2 ton,
bj. '88, met registratie. Vr.pr.

’ 3950. Inl. 05109-1037.
Te koop AUTO-AMBULANCE.
’3OOO. Telefoon 05700-55567
ofo6-529207P8.

_______________________
V

b
Aanbieding: nü Wesco pol. FcPAARDENTRAILERS, 15% Jkorting. Demo-model 25% kor- c
ting. V.d. Horst Aanhangwa- «gens Montfoort. 03484-1493. J
Te koop gevraagd}
AUTO-AMBULANCE met pa- v
pieren. Telef. 076-222979. _
T.k. 2-paards trailer, merk V
HENRA, bj. '89, compleet. Inl. V
04199-4337, b.g.g. 04183-3709. F
Theo Stet-actie: AUTO-AM- >
BULANCES, compleet, ’4375; [
2-tons tandemassers, ’ 3090.
Inl. 02207-18088. n
Diverse TANDEMAS aanhang- L
wagens, open, gesloten en kie- ""pers, v.a. ’1395. Inl. 03444- c
3251 of 06-52871306. C
Te koop gegalvaniseerde I"
TANDEMASSER, 3.00 x 1.30■
m, ’ 1500.Telef. 08388-3497. t
Nieuwe PAARDENTRAILERS
met papieren, vanaf ’ 6350. k
Telef. 03449-1586. ’TANDEMASSER, met huif, 4 x 2
2 x 2 m, 7 mnd. oud, nw.pr. '’ 3000, nu ’ 4500 (geen kent), 9
telef. 030-610626. /
BOOTTRAILERS, kieltrailers, fnieuw en gebruikt, div. aanbie- -,
dingen! Aanhangwagen-een- *trum Ko v.d. Berg, Gageldijk {
130, Utrecht, 030-622087. „

Gesloten TANDEMASSER,
met bak boven de wielen, i.g.st.

’ 1850excl. Tev. nwe. gegalva-
niseerde enkelasser, 200 x 100,

’ 1100 excl. Telef. 03445- 2226.
Luchtgev. AANHANGWAGEN
v. auto/caravantransport, 7 x
250m,Btonlvm. 02271-1518.
Te koop 2-assige SCHAMEL-
AANHANGWAGEN, merk
Equipe, laadverm. 1450 kg, bj.
'82 i.pr.st. 08387-2345.
Enkelassige VEE-TRAILER,
gegalvanis., 1 jr. oud, in nw.st
Vr.pr. ’ 2750. Inl. 03457-2080.
Inruil, verhuur, grote keuze uit
voorraad. HOLLAND TRAI-
LER, Hoofddorp, 02503-33133.
T.k. UITNEEMBARE opbouw
v. ponytrailer, gesch. voor aan-
hanger, binnenwerks 250 x
1.30m, zo nodig mcl. nwe. trai-
ler, 1-asser. 023-378404.
T.k. gebr. 3-ass. koel/VRIES-
OPLEGGER, 1986, Thermo
King koeling, Heering opbouw,
Netam Freuehof onderstel,
centr. smering. Inl. 08856-2626.
OPRUIMING, partij oude aan-
hang/vouwwagens, ’l5O pst
Theo Stet BV., 02207-18088.

AUTO-AMBULANCES,
opruiming, nieuw en gebruikt.
Telef. 030-622087.
PAARDENTRAILERS, oprui-
ming, nieuw en gebruikt. Telef.
030-622087.
TANDEMASSER koelaanhan-
gers met 2 rolluiken, '86, 2500
kg, ’ 3250excl. 04306-1737.
2 nieuwe gesloten AANHANG-
WAGENS, 2.50 x 1.25 x 1.25 m,
1-tons, enkelas, ongeremd,

’ 1850incl. pst. 02523-77955.
SCHAMEL aanhangwagen,
400 x 200 x 1.90, huif, 3,5 ton,
1986, prijs ’ 8750. 08385-11302
VERVLOED aanhangwagens.
In/verkoop, nw. + gebr., ver-
huur. Hoofddorp, 020-6533442.

Direct uit voorraad
aanhangwagens

boottrailers
nwe. of gebr., keuze uit 300st.

TheoStetbv
Telef. 02207-18088tst. 23/24

Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

Dealers gevraagd
Aanhangwagenfabriek zoekt voor de landelijke verkoop actieve
dealers voor de doorverkoop. Goede winstmarge. Redelijke
prijzen en goedekwaliteit.
Enkelassige aanhangwagens vanaf 750kg, tandemassers tot 25
ton. Alle produkten uit ons wagenprogramma zijn gegalvani-
seerd. Waar nodig voorzien van kentekenregistratie RDW.
Snelle levering. Bij gebleken geschiktheid beschermdrayon.
Benodigdkapitaal ca. ’ 20.000(niet op consignatiebasis).

Uw schriftelijke reactie kunt u zenden naar:
Aanhangwagenfabriek, Postbus 1036,3330 CB Zwijndrecht

Autorijles
GEZAKT? Slaag nu op Saba!
(garantie). Week in goed hotel.
Rijtest/theorieles/rijles. ABCD.
Rijschool Mobiel, 020-6943847.
MOTORRIJBEWIJS in 1 dag
mog. ’860 mcl. les, examen
plus lunch. Erv.: rijbew. B en
erv. schak.brommer (let op
wachttijd 7 wkn). ANWB/Bo-
vag rijschool Ran Hanoman,
03402-37111/43222
RIJBEWIJS A/B/C/D, binnen
8 dagen op SABA. Heeft u al
enige rij-ervaring, dan is de
kans op zakken vrijwel nihil.
Info010-4626668/4768601.
Zonder OMWEGEN uw rijbe-,
wijs. Bel voor een spoedcursus
rechtstreeks het centr.nr. 06-
-8.21.2426. Ook voor een
spoedexamen op de Neder-
landseAntillen.
Autorijschool Kalloe 100% ze-
kerheid! Uw rijbewijs op Sa-
ba/Curacao, in 8 dgn. mog. Bel
met een van onze rij-instruc-
teurs voor gratis proefrit. Telef.
070-3898509/3889143.

Curacao Sunset: meer dan 5
jaar erv. in rijbewijstoerisme
biedt de mogelijkh. uw rijbewijs
te halen in 1 week op de NED.
ANT. 020-6850473/6160518.
Alle categ. rijbewijs mogelijk
St. Eustatius, all-in ’3235.
"CARIBBEAN Holidays"
020-6833840, 010-4780102
Uw rijbewijs op SABA in 8 dgn
mog., via autorijschool De An-
tillen. Inl. 04750-32428. Niet
geslaagd, geld terug. Vraag
naar onze voorwaarden.
Uw RIJBEWIJS binnen 8 dgn.
op Saba mog. Bel v. info of■kom langs ma. t/m za. v. 09-20
u. Saba Driving Organisation,
Beukelsdijk 59, R'dam. Telef.
010-4761506/4761359. MNiet
geslaagd geld terug!! Vraag
naar onze voorwaarden.

ALBLAS verkeersscholen
in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361

Een DROOMVAKANTIEen UW RIJBEWIJS halen!
De beste hotels en ca. 100% slaagkans

BEL NU metéén van onze agenten in uwregio
Vraag de gratis brochureaan

06-0991125--
De Vaardigheidslijn

IS HET HALENVAN UW RIJBEWIJS EEN PROBLEEM?
Wij hebbenvoor U „DE OPLOSSING", BEL NU GRATIS

voor meer informatie:

-- 06-0991125 ----
De Vaardigheidslijn

Verhuur auto's

Verhuur van
verschillende terreinwagens

onder andere
RANGE ROVER, DISCOVERY

DEFENDER
TOYOTA, NISSAN

KNOOK'S LANDROVER
Flevostraat 66-70

Ind.terr. deKoog Purmerend
02990-34141, fax 02390-34871

-Stunt-Stunt-Stunt-Stunt-
TAXI ’lB5 per 54 dag. Schip-
hol, Ned./Belg. 06-52833016

Autoleasing

Bel Lease-infolijn j
023-264000!

Motor- en (brom.fietsen
KAWASAKI ZZR 600, 6-'9O,
i.z.g.st, nwe. bnd./remmen/
ketting/tandwln. + toebeh.,

’ 13300,02526-89535.
T.k. HARLEY DAVIDSON, 4-
speed versnell. bakken, met
Kickstarter. 01820-18832
YAMAHA FZR 400, bj. '88,
fluor wielen, sport 4 in 1, w.p.
voor, ’ 8750. 071-412764.
SUZUKI 750 GS, bj. '79, in zeer
goede staat, ’ 2850. Telef.
02159-37997.
MOTO GUZZI Calif. 11, bj. '83,
i/r.pr. ’11.500. Telefoon
D5470-73402.
H.D. FLSTC, 630 km, ’37.999.
Fat Boy, '91, 700 km, ’38.999.
FXRS, chroom, '84, ’23.999.
FXLRC, '90, 7000 km, ’ 31.999.
FLST, '87, blauw, ’31.999.
FXSTC, '87, 9000 km, ’ 29.399.
H.D. FXRT, 3800 km, ’25.999.
H.D. FXBSturgis,'Bl, ’19.993.
H.D. FXRS, 1983, ’21.999.
H.D. KR 1000 R, '84, ’25.993.
lx Springer vanaf ’ 31.339.
FXRS Screamineagle, ’ 22.999.
XLH 883 de Luxe. '87, ’ 15.999.
XLH 883, 1400km '90,’ 17.999.
XL 1200, bj. '90, rood, ’ 19.939.
XL 1200, zr. spec, ’19.999.
H.D. Hardtail Chopper, '91, f?
H.D. SX 250 0.T.R., ’2999.Vam. V-max, 145 pk, ’ 18.999.
Hon. VT 700 C, '87, ’11.999.
VT 700 C, 2200 km, ’ 10.999.
VT 800, '88, 5000 km, ’ 12999.
Hon. VF 750 Sabre, ’7399.
Hon. CX 500 Cust, ’4333.
Hon. VT 600 C, '88, ’ 10.999.
Hon. VF 750 CG, '88, ’ 11.999.
VT 1100Shadow, '88, ’ 14.999.
Hon. Santee Softtail, ’ 14.933.
Kawa ZL 300 Elimin. ’12500.
Kawa GPZ 500 S, '88, ’ 8339.
Kawa Z 750 Ltd., '84, ’6999.Kawa KZ 440 Belt, ’3999.
Kawa GPZ 1100, '85, ’7999.
Suz. VS 700 GL, '86, ’ 10.999.
Suz. GSX 550 L, '83, ’5933.
Suz. GSX 750 L, '81, ’5999.
:B 650 C, 8900 km, ’6500ram. XV 920, zw., '86, ’ 5999.
ram. XV 1000 Virago, ’ 10.999.
.am. FZX 700, '86, ’9999.
r_m. KT 600, wit, '89, ’ 7999.

laserkit, '87, ’ 12993.
fam. XJ 750XS, '90, ’ 10.999.
Hon. XL 600 RM, '87, ’ 6999.
"DREAM CYCLES", De Bee-
enbrouckstraat 123, Adam
:naast CBR), 020-6149244.
HONDA TR 125 1386, water-
.ooling, i.z.g.st., ’1250. Telef.
31685-3163.
HD SPORTSTER 883, bj. '86,
.z.g.st, vr.pr. ’ 14.500. Plus Li-
seratorblok, ’ 1500. Telef.
)78-145147.
Kawa Z650, ’3350. GPZ 550,
f6350. ZXR 750, ’17.500. KRI
50, ’7350. Suz. GSX 550,
f 6450. GSX 750, ’ 6250. Sava-
je 650, ’ 6250. Honda FT 500,
f5OOO. VF 750, ’14.000. CBR
500, ’16.500. CBR 1000,
f16.000. CB 900, ’6400. CB
'50, ’5600. Honda Spacy 125,
f3450. JAN SMITS Power
Vlotoren, Wandelweg 62 Wor-
nerveer, telef. 075-211006.

HONDA 750, ’ 1700. Honda CX
650 Sport, ’ 4750. Suzuki GS '1000G, bj. '81,’ 2500. enz. enz. j
Telef. 05776-1814. I
T.k. HONDA Rebel 250CC, ]
i.z.g.st, bouwj. 1987, ’4500.'Telef. 02907-4388. I
T.k. van 1e eigenaar SUZUKI 'GSX 1100F, bj. 7-'9l, 1400km. I
Inl. 08880-54129/54311. I
T.k. SUZUKI TS 50X, i.g.st, pi. {
helm, ’l3OO, evt. onderdelen, I
telef. 02975-61504. l
T.k. Ariel COLT, kenteken I, II '+ 111, bj. '54, geh. orig., vr.pr. '’ 3250. Telef. 03455-76779. _ I
YAMAHA XV 535, 9500 km, '’ 8900. Telef. 040-814334. I
Harley Davidson FXRS, 1982
in zeer GOEDE st. Inr. Sportster 'bespr. Inl. 023-253536/271820. !
SUZUKI Intruder 1400, bj. '1988, rood, 2200 miles, Neder- |
lands kent., fonkelnieuw. Vaste
prijs ’ 13.750. Inl. 013-359886. I
T.k. BOL DOR 900, 1980,
’2450. 02963-4079 of 03240- :
34353. I
SUZUKI GS 450 L, 1982 chop- 'per, 14.000km, z.g.0.h., ’ 3250. 'Telef. 053-775029. i
Orig. Harley Davidson FLHS, 'bj. 1982 veel chroom, belt dri-

_
ve, weinig miles, ’19.800. i
072-121202 of 06-52806113. :
T.k. HONDA XL 250, bj. '84, J
i.z.g.st, pas geh. nagekeken. 'Vr.pr. ’ 2750. 03418-58997.
T.k. SUZUKI DR 500 S, '81, ;
mooie motor, vraagpr. ’ 2450. 'Telef. 035-857360. !
SUZUKI GSX 750, '82, 35.000 >km, i.z.g.st, elke keuring toe- 'gest, ’ 4900. 02503-13728.
MOTO GUZZI V65 SP, bj. J7-'B7, in zeer goede st Vr.pr. 1

’ 8750. Telef. 02510-22028. 'T.k. VAM. XZSSO, '89, 5000km, 5
vr.pr. ’6950. Telef. 020- <68232879. 1
HONDA CBR 400 RR, zeer ex- ►clusief, bj. '89, lichte kuipscha- c
de, vr.pr. ’12950. Telef. >■08885-2628. 1
T.k. GOLDWING GL 1200 Int. *'83, vr.pr. ’ 13.750. Tev. div. GL /
1100/1200.1 nfo 01723-8326. .
HONDA VLX 600 Shadow, 2

_
mnd. oud, 700 km, nw.pr. i
’11.990, bod boven ’9500. 1e \en 2e serv.beurt nog tegoed. ,
010-4558723, na 18.00 uur. *HONDA Super Magna 750, \
zwart, bj. 6-'9l, i.z.g.st, =
’ 13.000.Telef. 013-632682 'KAWASAKI GPZ 600R, bj. '88, \

’ 8500. Yamaha FZR 1000, '87, ;

’ll.OOO. Beide zeer lichte i
schade. Inruil Off the Road mo- \gelijk. 08853-54231. 2
De grootste sortering
HELMEN, div. aanb. met 40% ï
korting. Nu ook Arai-dealer.
Gebr. De Jong, Haarlemmer- 'meerstraat 49-53, bij het Suri-
nameplein. 020-6157188. Ë
Te koop SUZUKI DR 250 Off v
the Road, 1982 ’1950. Telef. F055-665136. 0

Toch maar een 2e handsje? Kijk
nu bij HEIN. Honda: CX 650,
besch., '84, ’6250. 450 Night
Hawk, sch., '85, ’4OOO. CBR
1000, sch., '87/'BB, ’ 9750. VF
1000 F, sch., '84, ’ 4250. VF 500
C, sch., '84, ’ 3500. Pan Euro-
pean, sch., '90, ’ 8750. CB 450
S. '88. ’6250. Honda: VF 700
Super Magna, sch., '91, ’3750.
Magna 700, '84, ’7250. NX
650, '88, ’ 7500. CMX 450 Re-
bel, '86, ’ 7250. Rebel 250, '86,
’5OOO. VF 500 F, '84, ’6750.
CBR 600 F, '88, ’ 12250. VFR
1000 R, '85, ’11.750. Magna
700, '86, ’ 9250. VT 700 Sha-
dow, nw. type, '87, ’ 9750. CX
500C, '81, ’ 4750. VFR 750, '88,
’11.250. NSR 400 Rothmans,
'87, ’9750. CB 650 C, '82
’5250. Magna V 65 1100 CC,
'85, ’9OOO. CBR 1000 F, '88,
’12.750. VF7SOF, '83, ’6500.
CBR 600 F, 87, ’10.500. VFR
750 RC 36, '90, ’ 16.750. CBX
1000 6-cil. Pro-ünk, '81,

’ 9500. V 65 Sabre, '84, ’ 8750.
VT 700 Shadow, nw. type, '87,
’3750. CB 1, sch., '31, ’5500.
VT 1100 Shadow, nw. type,
'87, ’14.250. CB 900 C, '82

’ 6500. VT 1100 Shadow, sch.,
'91, ’ 10.250. Yamaha: Radian
600, '86, ’5500. FJ 1200 +
koff., '86, ’l2OOO. XS G 50
Heritage, '83, ’ 5500. Phazer
250 4-cil. 16 klep, '85, ’5500.
XV 1000 Chopp., nw., ’ 11.250.
DT 125sloop, 1500 km, ’ 1000.
XJ 750 Maxim X, '85, ’8750.
SRX 250, '87, ’4750. Maxim
650, '83, ’6OOO. Venture 1200,
'83, ’ 12000. XV 1000 Virago,
z.g.a.n., '88, ’11.750. XS 650,
orig. 2700 ml., z.g.a.n., '78,
’6750. XS 650 Heritage, '83,
’5750. XS6SO Heritage. '83,

’ 6000. XS 650 Heritage Spec,
'83, ’5250. Virago 535, '86,

’ 7250 XS 650 Heritage Spec,
'82 ’5250. Virago 700, '86,
’8750. Virago 1000, '85,
’9750. SR 500. 4800 km,
z.g.a.n., '81, ’5250. RD 350
LCF, '90, ’8250. RD 350 LC,
'83, ’3500. FZR 600, '89,
’11.750. Kawasaki: ZZR 600,
sch., '91, ’13.500. ZZR 600,
'91, ’16.500. Spectre 1100,82
’7250. Vulcan 1500, '90,
’14.250. GPZ 300 R, '84,
’3250. GSR 1000, 2400 ml.,
'81, ’6500. GPZ 300, sch., '84,
'85, v.a. ’ 5500. GPX 750, sch.,
'87, ’6750. Z 300, orig., '77,
’6500. 440 LTD, '82 ’5500.
454 LTD, '87, ’ 7500. GPZ 250
R, '87, ’7250. Vulcan 1500,
sch., '87, ’3750. GPX 600 R,
sch., '30, ’6500. GTR 1000 +
koff., '86 ’ 14.000. GPZ 500EX.
'88, ’ 8500. GPZ 600 R, I. sch.,
'87, ’ 3000. GPZ 600 R, '86, '87,
v.a. ’ 9500. GPZ 600 R, I. sch.,
'86, ’ 8000. ZZR 500, sch., '90,

’ 6500. ZZR 1100, '90, ’ 18.750.
Suzuki: Madura 700, '85,
’8750. GSX 750 RR. nw.,
’28.750. Intruder 750, I. sch.,
1500 km, '85, ’ 3250. GSX 750
R Upside Down, '90, ’16.250.
Savage 650, '86, ’7OOO. GS
500 E, '89, ’ 8500. Intruder 700,
'87, ’9500. Diversen: Harley
Davidson FXR Super Glide, '89,
’29.750. Harley Davidson XL
1000 Sportster, '80, ’10.750.
Harley Davidson FXLR Lowri-
der C 1340 cc, '87, ’28.750.
Norton 750 Commando, '70,
’12.500. Triumph Trophy 500,
'74, ’ 8500. Hein v. Drie Moto-
ren, Nijkerkerweg 140, Voort-
huizen a/d Al, afsl. Voorth./
Harselaar, Harselaar-West,
volg einde Harsel.weg rechts,
1e huis rechts. Telef. 03420-
-93334. Ook iedere werkdag
open van 19.00-21.00 uur.
Woensdagmiddag gesl. Fin.
mog. Ook service en reparatie.
HONDA XL 600 RM, el. start,
rood/blauw, spec. velg., 22000
km, 1987,’ 6750 010-4710803
HONDA CBR 600 F, eind 1990,
zwart/rood, alarm, alle on-
derh.boekjes, uitst st, 14.400
km, Eng. kent, ’ 10.250. Na 18
u. èn weekend: 02159-15852
T.k. HARLEY FXR Low Rider
Evo, bj. '83, weinig km, vr.pr.

’ 19.500 Telef. 023-387458.
HONDA Magna 750 cc, kl. zw.,
dicht, a.wiel. Kerker uitl., pr.
bike, ’ 8950. 020-6107777.
MATCHLESS Twin 650 cc, in
nieuwstaat, bj. 1957, vr.pr.
’7500. Telef. 01805-4021.
Honda CROSS 500 cc, bj. '90,
als nieuw, ’ 4350. 04990-72054.
BMW K 1E.M.L., BLAUW-
GEEL, 14 inch win E.M.L., bj.
'91. Prijs ’37.500. Telefoon
045-229236.
HONDA CB 1100 Super B'Ol-
dor, bj. '83, 18.000 km, i.z.g.st,

’ 5900. Telef. 08380-38466.
T.k. HONDA VF 750 S, zeer
mooie toermotor, als nieuw,
mcl. topcase. Inl. 04780-81379.
YAMAHA KT 500, bj. '79, in
absolute nieuwstaat, ’ 3750.
Telef. 03425-1647.
HONDA KR 600, bouwjaar
1990, ’8250. Telef. 05130-
-26730.
BMW KlOO RT, 7-'B5, veel ex-
tra's, NIEUWST., ± 46.000 km.
Vr.pr. ’ 13.000. 020-6106038.
BMW R 100 RS, '83, i.z.g.st,
koffer, NIEUWE uitl., parelm.,
vr.pr. ’ 11.000.020-6131341.
KAWA Z 400 J, 4-cil.. bj. '83.
29.000 km, kuip, i.z.g.st. Vr.pr.
’3730. Telef. 01721-7940
b.g.g. 06-52865388.
T.k. gevr.: HARLEY Davidson
Softtail Custom, v.a. '85. Telef.
na 18.30uur 01880-41470.
Yamaha XJ 750, 1983, ’5950.AUTOVROON VW/Audi-dea-
ler. Contactweg 47, Adam
Sloterdijk, 020-6869611.
Honda GOLDWING, 1980,
1100 GL, spoedpr., in abs.
nieuwst., ’ 7450. 070-3649975
SUZUKI Intruder, '87 en Sava-
ge, '88. Inl.: 03494-56687 na 18
jur.

Honda V45 Super Magna 750
:c, '87, 3600 km, rood, nw.st,
/r.pi.f 10.750. 040-416841.
r.k. SUZUKI GS 500 E, bj. '90,
wart/grijs, km.st. 7500, vr.pr.
f 8200. Telef. 020-6833449.
-HOPPER Honda Supermagna
700, in nieuwstaat, bj. '87,
M 1.000. Telef. 02159-32680.
HARLEY DAVIDSON Softail
Custom, mei 1990, 4000 km,
.wart, vele extra's, ’33.000
nel. BTW. 040-535681.
r.k. YAMAHA FJ 600, zwart/
ood, nov. '87, 17.500 miles.
/r.pr. ’ 7500. Inl. 070-3825586.
r.k. KAWASAKI Zl3OO, bj.
1980, ’7500. Telef. 02513-
-13111.
r.k. VESPA bromscooter, met
versnellingen, ’1250. Telef.
)2510-39212
fAMAHA Chopper 535 XV
/irago, juli '91, 460 km, metall.
.lauw. Telef. 02510-27103.
fAMAHA 819Bear 4-WD, 350: Quad., i.pr.st. Telefoon
)1827-5063.

T.k. HONDA Shadow VLX 600,
bj. 1991, 5000 km, prijs

’ 11.000. Telef. 05910-13897.
YAMAHA XJ 750 Maxim '85,
kl. zwart, prima st, pr. n.o.t.k.
02207-46785.
T.k. YAMAHA YPS RD 35C
LC, bj. 1983, in goede staat, pr.

’ 3900. Telef. 01722-5216.
HONDA Novio, 4-takt, in
nieuwstaat, ’ 650. Tev. 4-takt
onderd. van o.a. KR 75 pi. SS
50 blok. Telef. 030-367843.
HONDA Magna Custom V45,
1983, 23.000 km. Telefoon
08342-3723.
HONDA XL 600 R, dcc. '87,
22000 km, verkeert i.g.st.

’ 5700. Na 19uur 020-6312292
HD EARLY-Shoffle, 1967,
’19.500. Liberator, ’13.750.Telefoon 04928-1373.
HONDA Magna VF 1100, bijz.
mooi, bj. '86, 10.000 miles,
vr.pr. ’ 12.500. 05490-24227.
YAMAHA RD 350 YPVS, met
volle kuip, bj. '86, in nw.st,

’ 5750. Telef. 02550-16671.
HD SOFTAIL, bj. '87, ’ 27.000.
HD Hugger, bj. '88, ’14.500.
Telef. 05159-2111.
Strak in 't PAK voor ’399.
Starterset bestaande uit inte-
graalhelm, gevoerd 100% wa-
terdicht jack + broek, leren
handschoenen + waterdichte
laarzen. Normaal ’ 749, nu
kompleet ’ 399. Onderdelen
Struik, Hooigracht 51-53, Lei-
den, telef. 071-122026.
T.k. YAMAHA XJ 900, 9 mnd.
oud, witparelmoer, 3000 km,

’ 13.500. Inr. Honda Super-
magna mog. 020-6312735.
Safe American MOTORCYCLE
Market. Ca. 2000 m 2nieuwe en
gebruikte import motorfietsen
uit de VS. Unieke machines
met MTC BOVAG-garantie.
Permanent zon 500 motorfiet-
sen in de showroom. Berken-
woudestr. 29, Rotterdam, telef.
010-4928532 ca. 100meter van
Motorhuis Safe. Tevens vindt u
hier onze verhuurafdeling, te-
lef. 010-4928511. Inruil auto's
mogelijk!
T.k. KAWASAKI 750 LTD, bj.
'83, vr.pr. ’6950. Telef. 076-
-149383.
YAMAHA FJ 1200, '88, 29.400
km, wit, 1e eig., h.ruit, hoes,
nwe. kett. ’14.850. 020-
-6161574
Honda SHADOW 750 cc, bj.
'86, 6000 km, kl. zwart, nw.
model, pi. extra's, abs. nw.st,
vr.pr. ’ 9950. 040-428447.
T.k. KAWASAKI Ltd. 454, bj.
'86, in werkelijke nw.st, 6000
km, ’ 7250. Telef. 03494-61592
LAVERDA 1000 CC, 1978, in
orig. st, orig. 25.000 km, Vaste
pr. ’ 7500. Inl. 04902-44274.
HONDA VT 1100 Shadow,
perf. st, vr.pr. ’ 14.500. Tevens
Yamaha 700 Maxim, nieuw-
staat. 020-6475967.
HONDA NX 650 Dominator
All-Road, bj. '88, 3000 km, echt
als nieuw,’ 7750. 03242-1197.
SUZUKI GR 650 X, 2-cil., '87.
11.000 km. bijna nieuw, gr.
beurt,' nwe. bnd., weg. fam-
omst, ’ 6700. 03240-45552
HARLEY DAVIDSON FXE Su-
per Glide 1200, bj. '80, ’ 19.000.
01620-22722
10 stuks H.D. motoren: FXR,
FLH, FLHT, SUPERGLIDE, Lo-
wrider. Sportster, Servicar.
01899-27244/13651 na 6 uur.
Honda Super MAGNA 700 cc,
1991, z.g.a.nw., rood metall.,
pas grote beurt gehad. Telef.
01804-19085.
BMW K 100 LT, TOER-
UITVOERING, met ABS, 9-'BB,

’ 23.500. Telef. 015-143007.
T.k.a. HONDA CBR 600 F, juni
1990, 26.000 km, z.g.a.n., prijs

’ 15.500. Telef. 079-315917.
CBR 1000F, bj. '87, zo goedals
NIEUW, nwe. bnd. en ketting,
prijs ’ 12750.05910-18253.
HD XL 1200, bj. '89, kleur
zwart/grijs, div. access., ZEER
mooi. Pr. n.o.t.k. 04950-37727.
HD LIBERATOR. bj. '42 geh.
gerestaureerd, als nieuw. Vr.pr.

’ 17.000. Telef. 078-184413.
Honda V 45 MAGNA VF7SO,
1983, bordeauxrood, in perf. st.
Niet duur! 03402-66271.
HONDA VT7OO C Shadow,
Custom model, lichte bescha-
diging, moet nog ingevoerd,
1986, ’ 5950. 02208-94120.
HD FXRT '86, prachtmachine,
veel extra's, mot. 100%, 1340
cc, Evo en Belt. Moet weg.
Vr.pr. ’ 21.750. 02291-1973.
KAWA Z650, nwe. bnd., 4-in-
1-uitl., in nw.st. gebr., zeer
snel, ’ 3750. 020-6151689.
SUZUKI Intruder 750 cc, '89,
9000 km, kl. paars. abs. nw.st,
vr.pr. ’ 11.950.04925-1776.
H.D. FATBOY, '91, mooiste
van Ned., alle extra's, nw.pr.
’56.000, nu ’37.500. 070-
-3473298/3274497.
KAWASAKI 750 LTD, bj. '83,
rijdt goed, beetje werk, ’ 3250.
Inl. 04164-3157.
5x HD FLH, opknapper, inte-
ressante prijs. FLH 1982
nieuwstaat, Servicar 1952
Panhead 1958 en nog 10 HD's
van '23 tot '88. Triumph Bon-
neville 7501974 04186-1564.
CHOPPER Yamaha Virago 700
bj. '85, i.z.g.st, div. access.
f 7950. Telef. 02159-32680
T.k. HONDA CB 750 KZ, 1984,
40.000 km, in nieuwstaat,
’4950. Inl. 020-6372537.
HONDA XL 500 S Off the Road
in orig. st, bj. '81, nw. model,

’ 3750. Telef. 020-6107414.
YAMAHA v. Maxx, '88, prima
staat, ’ 13.000. Yamaha Virago
700 cc, '86, ’BOOO, Nederl.
kent. Telef. 09-3211446195.
HONDA Super Magna, bj. juni
'87, prijs ’11.250. Telef.
02990-23170.
T.k. KAWASAKI Trike, met
differentieel, trekh., elektr.
startend, 250 cc, 4-takt, nieuw,

’ 3700. Telef. 03494-61592
CAGIVA wegmotor, bj. 1986,
11.000 km, vr.pr. ’2750. Telef.
05280-70954.
T.k. SUZUKI GSX 750 E, inzeer goede staat, bj. 1986. Inl.
010-4705312
Zeer speciale YAMAHA mini-
racer 50cc, fabr.bouw, enige in
Nederl! ’ 3500. 03494-61592
KOOPJE! Zündapp KS 100, bj.
1968, Ned. kent, geh. gerev.,
vaste prijs ’ 1850. 040-524641.
Te koop SUZUKI GS 850 G, bj.
'80,’ 3750. 035-882444.
Mijn KAWA 750 Custom
Chopper Siess.b., veel chroom,
24.000 km. Vr.pr. ’6250 Inr.
Amerik. mog. 02207-14033.
Te koop: HARLEY Electra Gli-
de, Harley Low Rider, Yamaha
XVZ Venture Royale met zij-
span. Inl. 018K3-22470/10253.

Sensationele
motorveiling

Wacht met de aanschaf van
een motor. Let op deze krantvolgende week zaterdag en het
blad MOTOR.
BLEEKER biedt aan: CBR 1000,
'90, ’16.000. FZR 600, '89,
’11.750. Vemax Supertrapp
'85, ’14.950. FZR 1000, '88,

’ 14.500. FJ 1200, '87, ’ 14.500
Bleeker Motoren, Spanbroe-
kerweg 134, Spanbroek
(N.-H), 02263-51701.
Uit TEXAS: 1975, HD FLH,
mooi, ’16.000 1978, HD FLH
Jubileum uitv., als nieuw,
’21.500; 1971, BMW R 75/5,

’ 5000; 1980, Motoguzzi VlOOO,
G5, zeer mooi, ’8500; 1973,
Motoguzzi Eldorado 850, mooi,
’7OOO. 1978, Motoguzzi V5O,
’5750; 1972 Triumph Bonne-
ville, mooi en goed, ’ 7000;
1971, Triumph TR6 Tiger,
’7OOO 1970 BSA Lightning,

’ 5250. Telef. 05783-1298.
YAMAHA RD 350 LCF, bj. '87,
rood/wit, perfecte staat,

’ 7000. Telef. 020-6474130.
Harley Davidson, bj. '84, Police
Special, wit, ’22500. AUTO
KOREN, telef. 015-120115 of
015-626467.
Op is op! Rundlederen
MOTORBROEKEN zonder
beermaden, 501-model, f390.
Inl. 020-6266620.
Quaker State Oil

Bestel nu! 05970-12985
YAMAHA Enduro YZ 500, 2-
tact 65 pk, met kent, vr.pr.

’ 1800.Na 18u: 078-511412
HD, '76 ELECTRA-GLIDE. Col-
lectors, Muiderstr. 21, Adam,
telef. 020-6383045.
Officiële opening van A. VAN
ANDEL Motorrijwielen, op
zaterdag 2 november tussen 11
en 18 uur, Leyensteinstr. 15a,
Kerkdriel, 04183-4513.
Verchopte YAMAHA 750 Spe-
cial, veel chroom, special paint,
z.g.o.h. Prachtige motor!
’6250. Inl. 050-711435.
T.k. SUZUKI GSX 400 E, bj.
'86, 32000 km, i.z.g.st, ’ 4800.
Telef. 02513-15914.
BMW KlOO RT, bj. 1986, WIT,
in zeer goede staat, prijs

’ 12500.Telef. 023-293200.
BMW R 50. 1360, ZWART, to-
taal gerev. en gerest, zweefza-
del, in nieuwst. 023-276848.
T.k. nieuwe PEGASO, 60 cc,
1367. Gebr. Pegaso, 60 cc,
1367. Een Solex en een Bata-
vus bromfiets. 05111-4131.
T.k.a. HARLEY DAVIDSON
FXLR Low Rider Custom, bj.
'86, in perf. st. v. onderh., vr.pr.

’ 24.000. Telef. 071-120794.
ZUNDAPP CS 50, bj. 1985, grijs
metall., sterwielen, i.z.g.st,
prijs n.o.t.k. 03240-19366.
T.k. KAWASAKI type VN 1500
cc Chopper, bj. 1988, ’15.000.
Inl. 08385-27306.
SUZUKI Intruder 1400 cc, bj.
'87, in abs. nieuwstaat, moet
weg, ’ 13.000. 02155-13940.
KAWASAKI Vulcan VN 700,
bj. '85, 8000 km, absoluut als
nieuw, ’ 7950. 03242-1197.
YAMAHA XV 1000 SE, Mid-
night Special, bj. '83, 7300 km,
in perf. staat, ’B2OO. Telef.
04164-1151/1888.
T.k. YAMAHA SRX 600, bj.
1989, als nieuw, 5000 km,

’ 5500. Telef. 08883-1400-
T.k. mooie SNORFIETS Vespa
Gilera, goed onderhouden,
vr.pr. ’ 1050. Inl. 020-6117107.
Te koop: HONDA VF 1100 Sa- I
bre, bj. 1989, met kuip en kof- ;
ferset. ’ 14.500. 058-128830.
SUZUKI GS 750, bj. '79, nwe.
bnd., kett. en accu, héél mooi,

’ 3750. Telef. 02240-96052
Te koop GOLDWING GLIIOO, i
Vetterstate, radio, veel chroom,
veel extra's, ’B5OO. Inlichtin- i
gén 05231-2161.
Honda TRANS ALP 600 V, I
z.g.a.n., bj. '89, 5568 km, 100% .
staat, vr.pr. ’10.500. Telef.
01829-4779.
CHOPPERS. Yamaha Virago'750, '89. Yamaha Virago 700,
'87. Honda Supermagna 750, !
'88. Kwawasaki 454 LTD, '88.
Kawasaki 250 LTD, '88, 2-cil.'■Havendwarsstraat 2 B, Hilver- 'sum, 035-217471. i
T.k. HONDA CB 650 C, bj. '81, I
verkeert i.z.g.st, ’ 5000. Telef. !
077-511817,na 17.00uur.
T.k. 1979HARLEY DAVIDSON j
1642 cc, Stroker, wide glide
vork, S+ S carb., als nw.,'’20.000. 1984, Sportster 1000,.
perf. staat, ’11.500. Telef. I
072-158468. 'HONDA Goldw. GL 1000 K 3, «
'78, plus div. access., vr.pr.

’ 6600. 030-615282 I
T.k. voor de liefhebber: 2x.
SUZUKI GT 750, in onderd., al- I
les aanw. ’ 1500. 020-6457747. 'HONDA CB 750 cc F 2bj. '78, !
bordeauxrood, zeer mooi, '’ 3200. Telef. 08383-6116. __ 'T.k.a. HUSQVARNA 510 TE, .
waterkoeling en kenteken, (

’ 4500. 080-770383. __ 'BMW R 100 RT, 9-'B4, 69.000 j
km, NWE. banden, uitlaten en I
schokbrekers, Krauser koffers, ,
i.z.g.st., ’ 12500.05662-2080__ J
T.k. CBR 1000 F, 1990, 13.000'km, in nieuwstaat, ’ 13.500. J
02963-4079 of 03240-34353. .

Keuze uit ca. 35 occasions
0.a.:

V30V45V65 Magna, V65 'Sabre, VT 500/Shadow
VF 750 F, CB 450/650 |

Nighthawk, 600Transalp ,
CBIIOOR, CB9OOF |

KLR6OO, 750 Intruder, GS ,
450 L XV 750/920/ ,
1000/1100 Virago ,
YX6ooRadian I

MOTORSERVICE |
Ad v.d. Boomen )

De Tienden 38 ]
(md. Eeneind2) NUENEN ,

Telef. 040-835181 ,
's maandags gesloten _ .

T.k. HARLEY DAVIDSON <
FLH, 1970, opknapper, t

’ 13.000.01747-5771. t
KAWA ZlOOO RX, bj. '88, s
zwart, 12000 km, i.z.m.st, 1

’ 11.950.02990-70929. "BROMFIETSONDERDELEN, [
gebr. en nieuw, ook 4-takt. [
Leertouwer, 02155-12106.
KAWASAKI Z 750, '85, ’ 525 a
SR 650’ 4750; Suzuki GS 1000;
G, 82’ 3850. 035-837837. J
H.D. SERVICAR, '52 i.z.g.st, ,
met mv.pap., ’14.500. Info e
05282-1340. c
KAWASAKI ZXR 750, 791, I
8000 km, 1e eig., pr. ’ 17.750. v
Telef. 04167-81002 1
SUZUKI GSX 750 ES, bj. '89, (
evt. access., prijs n.o.t.k. *01830- 29657of 02907- 2804. f

BMW E
Van Harteu

Amersfoort J]
BMW occasions )i

in perfecte staat, w.o. ;[
directie- + demomotorei e

K 75, '89 avus? 0
K75,'90 brillianffyj
K75,'91 topas^
K75Sp., '87 .... marakesch-i j
K7SRT,'9I classic?
K7SRT,'9I,ABS .. classic? 5
Kloo,'B4,alsnw zilver! 5
K100,'89 ';
KlOO '90 ■'■'KIOORS 16V, '90 .perisilbei' *KlooRSSp.,'B7..perlmcX*£
KIOORSSp.,ABS,'B9....bU*
KlooRS,'B4...marakesch- f *KIOORSI6V,'9I,ABS ' I
KIOORSI6V,'3I,ABS...fI|
KIOOLT, '87 bahamab ft
KlOO LT, '91,ABS. classic? _
K1,'91 marakesch-'r.
RIOOGS,'B9 zwart/ i
RIOOGSP/D, '90 rot» D
RIOOGSP/D/91 ..zwart/0 et
Bij ons altijd degehele Btfi §j
collectie uit voorraad levert
Maandagt/m zaterdag g? I;
woensdagmiddag geslo* >

BERGSTRAAT 13, 033-619
PEUGEOT SC 50 scooter .
'90, nieuwste model, 6200 j
als nieuw, ’ 2800. 020-690] t
HONDA Scoopy BromscOl it
blauw, aut, i.g.st, ’1250-, i)
maha Mint Bromscooter ' fc
schade, ’ 400. 04749-4212^

HD Roadster
'82 ’15.500. Honda XBR «
'88, ’ 6950. Beide in rit si
staat. Telef. 01726-85430^ *Zeer spec. SUZUKI GSX & j
16 V, '83, alles nieuw, j"[
035- 210352 02158-25833^ -
T.k. HARLEY DAVIDSON-
'B7, FLHS Electra Glide SP
blauw zilv., in perf.st, ’ 29
Telef. 03465-63147/61785^,
DE OOSTHOEK Elburg,
adres voor gebruikte broC'
sen, tev. voor al uw gebr%
onderdelen, 05250-395
BMW R5O, NIEUWSTA
Prijs n.o.t.k. Inl. 05286-168jf
SUZUKI GSX 750 R, U-S.
'90, ’13.250. Met schade:\wasaki ZZR 600, '91. KaW» 3
GPZ 1000RX, '86. Yamaha J750 Virago, '89. Telef. 0? I
36825of 06-52921811. _, '
CHOPPER Suzuki Savage
cc, '87, nieuwstaat, div. *035-234650. 7
YAMAHA F2750 '85. H«j ".
CBIIOOR'BI. Kl. rep. noo^
koop ’ 9000. 085-618584.^
Betaalt u graag een ' \
showroom? Neen? Kijk en" (
gelijk! HONDA CBR 600 F,' ;

’ 10.500. Kawa GPZ 600,

’ 10.500. Yamaha FZX 700 \
(V-max style), ’B7OO. A»
nieuwstaat. Inl. 010-45662 g\
T.k. BMW R 71 met zijspa* t
1938. NSU Sport 600 cc, H
NSU Consul 350 cc, II
DKW 350 cc, 1950. SARO"
350cc, 1949. 04787-1753^ [i
BMWRIOOGS,'BB, 5400":
nw.st, ’13.500, Wim ter & i
ke Motoren. Verder nog *motoren tegen scherpe pr'jl,
Nijeveenseweg 143, Mef*t_
05220-59067.

Harley Paleis |
FRANKLIN! Aanbieding vaijj
week: zwarte FAT BOY, 1ï

’ 35.500. 2e Franklinstraat -%
Eindhoven, 040-450218. Jl
HONDA CX 650 C Shopp^'i
prima staat. Pr. ’6500- t
01834-2803. l
Voor HEINKEL scooters];
-onderdelen, nieuw en \
bruikt, belt u 03405-63351 J,
Herfstaanb. CHOPPERS:
XS 250 SE, ’2600 Vam |
650 SE, ’4650. 5x Yam. f
Maxin., va. ’4500. Yam.'T
650 Softtail pi. kent, 0 kn*
Suz. GS 450 L, 550 L, 66*
850 L, v.a. ’4OOO. Intr.,f
’7250. Kawa Z4OO, ’IJHonda CB 750 tankzit, ’ m
Honda CB 250, ’2500. HA
GL 650 Silverwing lnt«

’ 8500. Super Magna 300r».
enz, enz. Inl. 05967-134'
MOTO GUZI Le Mansl.
29.000 km, origineel, i.zjji
vaste prijs ’ 8750. 035-83783■Harley Davidson: 1992 m"J'len NU binnen. Tevoi
goede gebruikte H.D.'s. H>Jj
Harley Davidson, SionsweS,
Rijswijk, 015-144946.
T.k. z.g.a.nw. KOGA MlYflracefiets, frameh. 58cm, ng-

’ 1600, nu ’ 750. 02290- 430?
Harley Davidson Sportster _
'90 en '86. FLH, '79. SupeI-
de,'Bl. Fatbob, '80. LowTJJ'81 en '77. Softail, '86. Srf
ger, '90. FXRS Custom, 'SSfJM&_DCYCLES, 01110-161?
KAWASAKI GPX 750, n4'88, zwart. Prijs n.o.t.k. 034
51451, na 18u.: 03413-26967
Aangeb. BMW R 80 RT, 4
'86, kl. rood, 56.000 __*I.G.ST., ’ Hoop.fJ3465-62g!
Gloednieuwe Suzuki iNfIJJDER 750 cc, bj. 1991. 2500-\
r_2_XO. Telef. 02979-8668&.'
Honda CB 750, Race-^’1950. XL 500, '82 Off';Road, ’ 2350. Inl. 02206-3501;.
Tk. 2 Honda CR CHO\MOTOREN, 125 cc, bj. '86/>
Telef. 033-558982 _^HONDA KR 600 R, bj. '87, >Jmee gecrossed, ’5250.02155-27725. _^

Motorhuis SAFE. Nergens "'veel motormoois te zien-J
Flotterdam biedt Safe u *_[m 2 motorplezier. U kiest P"
manent uit honderden nieij.
en BOVAG-gegarandeerde ï
bruikte motorfietsen. De B'ïling onderdelen en accessöj
voert duizenden artikelen inj
assortiment en de kledings1*toont u in een ruimte van Cl'
liefst 300 m 2de laatste mojj
mode en een zeer ruime "
mencollectie. Voor beginne
Safe het beste adres om z
te oriënteren. Het totale rjj
torrijden onder één dak, in^sief rijschool. Ook zij die 'Jj
tijd geleden zijn gestopt H
motorrijden en er nu weer Jin hebben zijn welkom. SJbeschikt over een groot asT.
huur-motorfietsen. De voofjj
ligste manier om de sm*
weer te pakken te krijSÏ*
Snelle watersporters zijn *welkom. Safe Marine leverj
uit voorraad Kawasaki jetski
en Yamaha jetboats, ook »
onderdelen en accessoir'
Motorhuis Safe, Berk*
woudestraat 6, Rotterd£Telefoon 010-4928500. p
010-4190965. Circa 100 m«f

Safe American MotorcV
Market. Inruil auto's mogelijk

T.k. gevraagd: lampen en radi-
teurs MERCURY Sable, t '86-
-88. Telef. 02524-5844.
AUTOSLOPERIJ Verberk:
BMW, Opel, VW en Ford.
04132-61993/72623, lid Stiba.
T.k nieuwe SPORTVELGEN
Merc, orig. model, 6/4 x 15",

’ 750. Telef. 070-3625144.
De

Onderdelenlijn
06-34.035.035

50cent per min.
CAPRI RS vlgn., m. bnd. Capri
onderdelen en plaatwerk. Inl.
04920-41409
T.k. voorbumper MERCEDES
190.Telef. 02230-62835.
Onderd. jonge schade-auto's.
Gebr. VA-JI WANROOY,
02272-2543, fax 1562
Jan Smit, grootste, overdekte
AUTOSLOPERIJ van Noord-
Holland. In- en verkoop
schade-auto's, gebruikte en
nieuwe onderdelen. J.J. Allan-
straat 266, Westzaan, telefoon
075-314314 Lid STIBA.
Japanse sloperij

* S. Gerrits *
'030-292528*

Fornheselaan 164, Den Dolder
15" SPORTVELGEN (nieuw in
doos) + banden ’ 1050. Inl.
06-52801360of 023-401910.
Tk. gevr. LDEUR. voor Dai-
hatsu Charade, bouwj. '83, kl.
beige, 02977-27016,fax 41723.

Ostade
heeft alletechnische

MOTORONDERDELEN
o.a. carburateurs, ontstekingen

en alle injectie-delen
013-436997

fax 013-420805
Verzend, ook onderrembours

PORSCHE motorblok, compl.
met inj. 2 Itr. 924, 125 pk. ’ 750.
Telef 08894-14165.
Motor FORD, 87.000km, 4-cil.
20 rtr., compleet, nwe. koppe-
ling, ’ 400. Inl. 033-808013.
Div. onderd.: MERCEDES
207/307/506. w.o. startmot,
dynamo's, div. filters, remde-
len, spiegels enz. Met 50% kor-
ting. Mazda LUDRIKS, Polder-
weg 100,Adam, 020-6944155.
Div. VW/Audi-onderdelen o.a.
plaatwerk, interieurs enz.
AUTO BEKO, 072-613120.
SPORTVELGEN 14" (nieuw in
doos) pi. banden en wielsloten,
’9OO. Telef. 023-263391, b.g.g.
06-52803186.
Autobedrijf ASH b.a. diverse
Audi Coupé OER-QUATTRO-
ONDERDELEN 075-171505.
BMW SLOPERIJ R Beukers, !
Violenhoeksweg 19, Wierden,'telef. 05496-74422
Voor PEUGEOT 205, voorkop
+ r.portier. Voor Peugeot 309,
kont + dak. Voor Peugeot
309-205, XRD motor + bak,
compl. Voor Opel Kadett, kont
+ dak + portieren. Voor Opel
Kadett E, compl. interieur. Inl.
070-3204044/3279373.
Gevr. DAK voor Toyota Land- Jcruiser, kort model, va. 1986.
Telef. 072-339387. :
Banden en SPORTVELGEN,
BMW, MB, VW, Audi. Tele- '.
foon 01835-3550. 'Gebruikte Saab ONDERDE-
LEN, reparatie, revisie, schade-
herstel. Rotocars, 04120-36737. :
Speciale set bekled. CABRIO- ]
LET Golf, 1990 + div. access. i
Telef. 080-787301. \
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV ,
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- ]
ters en dynamo's, alarm en ver- ,
lichting. Valkenburgerstr. 134,(
telef. 020-6240748. -Engelse auto-onderd., nieuw(
en gebruikt, van Jaguar, Ro- iver, MG, Triumph, Austin. ]
SCHUT-Soest, 02155-10668/ j
24048, Industrieweg 29, Soest
MERCEDES 124, sloop, plus 'achterbanken T, plus Lancia-, -BMW 735- en Ferrari-onderde- J
len. 06470-60302/76383. ;
OPTOFLEX M 2uitlijnappara- ;
tuur (gebruikt). Telefoon
05763 1210 ,
T.k. MOTOR Opel GSi I,a bj. <'87, 70.000 km, ’1750. Telef. '02946-1330. i
AMERIK. auto-onderd. van: !
Chevrolet, Pontiac, Buick, Ca-
dillac, Oldsmobile, Ford, l
Chrysler, Prymouth, AMC, 'Jeep. V.a. bj. 1970 t/m 1990. ]
Gebruikt, grote voorraad. Luij- iben. Soest, 02155-12478/ j
T3617, Industrieweg 26, Soest. ,
Mitsubishi VERSNELLINGS- i
BAKKEN, revisie en ruil. Uit ]
voorraad leverbaar. Gespee. in|
Pajero. Telef 04138-74252 ,
T.k 15' VELGEN voor BMW, in<nieuwstaat, prijs ’ 1000. Telef. i
070-3804960. i
T.k. 200 Amerikaanse BAN- <
DEN BF Goodrich, alle maten 'v.a. 206t/m 295, 15 inch, ’ 150:
mcl. Telef. 070-3625144. i

Richten licht-
metalen velgen ;

13"-17. Fa. Heijenga
Hoevelaken, 03495-37098 :

Onderdelen van jonge schade- ,
auto's, met garantie, lm- en,
export. Autosloperij
De Veer, Heesch i
telef. 04125-3680, fax 2796 !

BANDENBOETIEK biedt aan:
gebruikte banden v.a. ’4O mcl.
montage en balanceren, goed
voor APK keuring, deze maand
10%korting! Sniep 15, Diemen,
020-6952778. Haarlemmerweg
55, Adam, 020-6823784. .
SLOOPAUTO: Opel Corsa, bj. j
91,’ 2500. Telef. 05494-1345. «
Autosloperij P. Zwakhoven
ba: alle typen MOTOREN, on- 'derd. spec. Merc, Ford, Peu- I
geot, Opel en Japanners. 030-
282391, b.g.g. 03404-60562 I
JAGUAR-onderd o.a. portie- !
ren, mot.kap., dashb., cil.kop, I
autom. enz. Alles in één koop I

’ 1000. Inl 03462-64900. <
1 .Volvo MOTOR 6-cil., diesel, 1
compl. gerev.. 0km, ’ 2750 ex. I
Telef 035-835344. t

Reitsma
sloperij van jongeauto's t

05111-2231 ]
ACHTERKLEP nieuwste BMWr
5-serie, div. onderd. BMW 02-r
serie. 03405-73059. s
SLOPERIJ Gerrits, onderdelen <van alle jonge schade-auto's, 'los op voorraad. 06897-75106. <

Japanse onderd.
Personenauto's, 4x4en busjes

Jap.Sloperij T. van Deyne
Volkel, 04132-73073, fax 74384

Gevraagd: 1 DRIJFSTANG
lsuzu Diesel (C 190) plus Piek-
Up bak (K826). 02298-2405.
CUORE, '90, compl. I. + r.
deur, r.v.-scherm, a.lichten,

’ 500. Compl subframe met
aandrijving. Info. 013-331914
Te koop aangeb grote IMPE-
RIAAL voor verhoogde bestel-
bus, 02377-27016,fax 41723.
Competitie STARLET EP7I
met injectie, grijs kent. en ond.
klaar voor div. racesoorten,

’ 11.500. 06-52800186.
T.k. gebruikte onderdelen van
alle types BMW, MERCEDES
en Peugeot Garagebedrijf C.
Schrauwen, Teteringsedijk
134,Breda. Telef. 076-214318.
JAPANNERS, alle onderdelen.
V. Leeuwen - Wilco BV Mont-
foort, 03484-1773/4715.
8-cil. CARBUR. (Solex), '83,
120.000 km, draaiend te zien.
+ andere onderd. Rover 3500
VandenPlas. 01180-11718.

Japanse sloperij
Japparts B.V.
04102-2299

fax:o4lo2-5186
Voor alle onderdelen van uw
Amerikaan, nw en gebr., revi-
sies, onderhoud, motoren, APK
enz. KAREL OTO Katwijk,
01718-28938.
Autosloperij DE GRAAF B.V.
Diverse onderdelen van jonge
schade-auto's. Inl. 071-314141.
Lid NEVAR.
JAPANSE autosloperij J.0.5.,
levering van alle Japanse au-
to-onderdelen, zowel gebruikt
als nieuw, o.a. motoren, bak-
ken, verlicht.mat, bumpers,
enz, telef. 02307-5411.
T.k. GEVRAAGD Madison-in-
terieur voor VW Golf. Telef.
02990-47151.
T.k. GOLF dieselmotoren, '86
en '87, compl. 4- en 5-bak. T.k.
gevr. GTi-interieur, nieuw
model. Telef. 06-52805538.
TOYOTA. Gebruikte onderde-
len. De Meern, prov. Utrecht,
telef. 03406-63266.
4 brede 8J VELGEN voor Jeep
of Renegade, z.g.a.n., ’ 450
05910-21295,b.g.g. 16058.
TREKHAAK MB 200-300 serie,

’ 650. Telef. 01831-3323.
T.k. motor van AUDI 100, 23
liter, SE, + autom. versnell bak,

’ 650, 03418-52309, n.o.z.
T.k. GEVRAAGD: 5-versnell.-
bak Peugeot J-9 diesel. Auto-
bedr. Straatman, 06860-73109.
HONDA Accord. '91, linkerzij-
kant plus portieren, motor
compleet pi. kont. 08889-1503.

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOEHETZELF-ADVIES

Opzaterdag van
10.00tot 13.00uur
Kost B.V.

Valschermkade 16, Amsterdam
Jeep, Dodge, GMC & Landro-
ver-onderd. NOLAMPARTS,
Maarheeze, 04959-3630/1265.
T.k.a. VERSNELLINGSBAK,
4-bak, Opel Ralley. Telef.
03438-14262.
Renault Sloperij

lid STIBA. 05130-77250
KUIPSTOELEN, vanaf ’225.
Comfortstoelen, vanaf ’ 475.
Sportsturen mcl. naaf v.a. ’ 85.
W& S Autosport, Koperw. 13,
Alphen a/d Rijn, 01720-41251.
BMW 535i, bouwjaar 1985,
voor de SLOOP, ’4500. Telef
085-513051.
Autobedrijf ASH b.a. GOLF-
ONDERDELEN, ook cabriolet,
Scirocco en nieuw model Pas-
sat Telef. 075-171505.
CRUISECONTROLS vanal

’ 149. Radardetectors vanaf

’ 899. 072-115590.
Alle onderd. ALFA 33 plus
Sprint, mcl. 16V pi. access.
Sloperij De Veer, 04125-3680.

RADARDETECTOR Vector 3,
werkt perfect, ’ 500. Telef.
05735-1127.
T.k. MERCEDES dieselmoto-
ren, nieuw en gebruikt, met
garantie. Telef. 01647-3534.
T.k. MITSUBISHI Pajero-mo-
tor 3.0 V6, plus 5-versnell.bak.
Telef. 01652-20109.
Autosloperij Onne van de
Stadt, ink. v. sloop- en SCHA-
DEWAGENS, verk. auto-on-
derdelen. Rijshoutweg 4, Zaan-
dam, telef. 075-165272
SPORTVELGEN, o.a. Opel E
Kadett, z.g.a.n. 15 inch sport-
velgen + Michelin MXV 2 ban-
den, ’ 1200. BMW 6-serie, 16
inch velgen, ’ 1000. Tevens alle
onderdelen van jonge scha-
deauto's. Gebr. v. Essen, Win-
neweer, 05902-1959, lid Stiba.
T.k. orig. Alfa 164 V65-gaats
magn. VELGEN, 6 J 15pi. Pirelli
4000 bnd.. maat 205/55/16,

’ 1500. 020-6312735.
Japanse en Duitse ONDERD.
van jonge schade-auto's. A.
Kossen, Stiba-lid, 02248-1215.
T.k. GEVRAAGD uitlaatsys-
teem Alpina B 6 E 21, of event
uitl.syst. 323i. 010-4823621.
T.k. gebruikte onderdelen
SAAB 900Turbo 16V, BMW 7
serie, nw. type. 04902-47381.

Nissan
onderdelen/schadeauto's

Nissancar Parts Centre, Gagel-
dijk 43, Maarssen, 030-611805
400 MOTOREN pi. bakken van
longe schade-auto's, Europees
en Japans. Telef. 04125-3680.
Voor het richten van alum. AU-
TOVELGEN, 13 t/m 16 inch,
kunt u terecht bij Richtbedrijf
Van Eeken, Lage Inkweg 2,
Hardenberg. Telef. 05232-
-60075.
Div. BMW-ONDERD., versnel-
lingsbakken 3-, 5- en 7 serie,
cil.koppen diesel. 040-511714
Mercedes RUILMOTOREN,
benz. en dies., met voll. garan-
tie. D.M.R, 015-120668
Nieuwe motoren plus (Auto-
maat) versn.bakken, van alle ]
typen CITROEN, speciale prij-
zen met garantie. 05920-72999
Gebr. MOTOREN, bakken en ;
motordelen. Europese en Jap.
merken, bj. '82 t/m '90. Ge- I
special, in diesels. Tot 6 maan-
den garantie. Ophalen/in- :
bouw. Motorenspeciaalzaak
Okesion, 04118-3320. i
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T.k. APRILIA AFI, mcl. snelle
uitlaat, bj. sept. '30, 6000 km,
+ verz., z.g.o.h. Nw.pr. ’ 6500.
Pr. ’ 4250. Telef. 020-6338785.
T.k. MOTORFIETS, scooter,
bromfiets en zijspan, alles ± bj.
1960.Telef. 05723-1248.

Special Edition
HONDA MAGNA, 1987, 700
cc, rood met., in perf. conditie.

A.A. CARS, 02945-3622
BAKKER CSX 1100R1982 in
topkonditie, ’ 6250. Telef.
01685-3163.
BMW R 100 RT, '91, 8500 km,
rood metallic, BILLIJKE prijs.
Telef. 03418-53682

YAMAHA US Custom 400 cc,
bj. '80, i.z.g.st. Vaste prijs

’ 3500. Telef. 05750-17595.
SUZUKI GS 500 E, mei '91,
8000 km, grijs met, nieuwstaat,
pr. ’BlOO. Inl. 055-426831.
T.k HONDA XL 500 R Off the
Road, bj. '82 vraagprijs ’ 2750.
Telef. 03486-4850.
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GPZ 600-R, '86,
rj* km, voordelig! Div. Kawa-
E_'sZ-900. Honda CBX 6-cil.,f* Honda 900 80l dOr, '82!"»*i GT-750, opknapper.
**■ div. Off the Road-, Endu-. 6n crossmotoren. Ben Oud?«»s. Zoutmanlaan sa, Hil-
-s!*___U)3- 43314/ 237740.

Suzuki 380 (2--««-13-cyl.), 76, compl., ’350.gg[_49sB6 of 02331 -1325.
opgelet! Partij

Ir^ietsen, ± 60 stuks, o.a.J"da. Yamaha, Puch Maxi.
Ma"061 weg' Scherpe prij-
L.' Alle ond., nieuw en gebr.
Z, 80 cc Boonstra Twee-

05125-2264.
CX 500 C, '80, veel*u*. koffers, bnd., uitl., weg

SSUJVBO. 020-6151683.
■5 5x HONDA NSR. 3x"«uw/wit, 1X rood/wit, 1x Li-
J^Edition, v.a. ’ 3635. Te-Ijüggg- 15064, na 15.00uur.

2uKl RG 500, bj. eind 1385,
(riJfserve-onderdelen, vr.pr.
t^OTelef. 075-168661.
fc. Italië-weekend'9l,9en 10nov.
u!6^ show, met 0.a.: Aermacchi, Benelli, Ducati, Moto Guzzi,
'enTda' '-arr|bretta etc. Deelname van 20 Italiaanse auto/moto-
stanrt ' Affa Romeo' Ferrari, Lamborghini, Maserati, diverseExi^?S met onderdelen, boeken, miniaturen etc.
aan°Senter SAMEN STERK, Doornkade in Houten (U), direct.13Si A27 °Pen 9 en'lo nov van 1000-19.00 uur. Entree

kinderen ’ 6. Inl. 035-43777 of 01830-60099.. Custom Bikes
SJ**VS 1400Intruder bj. 1987,kl. blauw ’ 13.500"*ukiGV7oo Madura bj. 1984,kl. rood ’ 6999

1988. kl. blauw ’ 8950r"da VTsooShadow, bj. 1983. kl. rood ’ 6500awasakiVN7SOVulcan, bj. 1986,kl. zwart ’ 9750>—ja. plus zo. telef. 06-52860231, ma-vrij. 030-621311

Bike Brothers
Alle types en modellen Harley Davidson motoren tekoop. Diverse lederen tassen en accessoires

Zondags geopendvan 11.00-16.00uur
_^ Van i-^estrechtstraat 78. Kaatsheuvel. 04167-72197

Invalidenwagens
Ford ESCORT 1.6 automaat,
rolstoelauto, m. kniksysteem,
bj. '84. Autobedrijf Jac van
Bunningen, 08874-1281.
Verhoogde Suzuki Carry, '83,
voor rolstoelvervoer, 60.000
km, i.z.g.st.Telef. 079-422797.
Aanpassingbedrijf BIERMAN,
gespee. in het ombouwen van
auto's voor individueel- of
groeps-rolstoelvervoer. 400 m 2
showroom met nieuwe demo-
wagens en div. occasions. Jac.
Van Beierenweg 31, Voorhout
telef. zat. 01718-71704. Ma./
vr: 02522-10611/11341.
T.k. AROLA 20, km.st. 130, E
mnd. oud, t.e.a.b. Telef.
02158-24378.
Te koop automerk TALBOT
1100 Fourgonnette, bouwjaar
1383, 67.000 km gelopen. APK
okt. 92 Telef. 04194-2563.
Ruim 200 (sub)rubneken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6 805.805

lide-autootje AROLA, kl.
r*' geheel gereviseerde mo-&J7g4, i.z.g.st. 030-201738.
i2rRESS-2000, electr. 3-jg^nnd. gebr., ’4750.
EBERq B.V. Aalsmeer, im-

«( *Vr Amica mv.wagens, 20-
-h k° km, b.a. div. gebr. Lisa'^J^aaentjes v.a. ’3500

44207, fax 29507.
rv/J^VERSE invalidenwagens
ilr* km w.o. Arola, Sulky,
CP}0- Prijs v.a. ’2900. Ma.
K_jnl. H. VOS, 072-641540.
y*d ESCORT 1300, ombouwq£?' voor rolstoelvervoer,*», wit, 22500 km, ’ 26.950,

Ford-dealer Roe-gSilMaarssen, 03465-62541.JMy MXI, bouwjaar '89,
ïï9 schade, ’6900. Telef.?g__76o_o,
|Winternw. elektr. BOOSTER
"7"er (1 maand), ’lO.OOO,
NLg?SQ. 06-52830452.

Opleidingen/(club)lessen
£Vr KLAVARSCRIBO Cursus
v n°- en orgel- en klavarm-
g^jgk. 020-6453783.
|LT voor een bevoegd muziek-J 9̂nt De Kon. Ned. Toon-
ffiiSgnaars Ver. 020-238202
tU|KSCHOOL ALVEOLI voor
feSriPers en gevorderden, we-
£< l^ijd erkende brevetten. Te-1«bi25387-3861 of 01814-2408,

fö?^B" Privé en schrift.<CfUTERCURSUSSEN.i^Sljnfg: 01725-71023.
H]iL'a,al leer ie natuurlijk in het
S(Ja?. and met "INTERLAN-
CurV : 9 talen' 17 landen-LJassen vanaf 2 weken tot
_brn„k ,udieiaar. Bel voor onzefefrftf__iP1 0-4777455.LpRTDUIKEN, all-in opl. in
(ter*:'verwarmd zwembad. In-Kor naal erkend brevet. Bel
02n.-Jnfo; Holland Diving,!|^Zl2o3ll_kn* Spanol start °P 18nov- in-
9in_' Cursus SPAANS voor be-
;0ok!js Telef. 020-6830430.

Spaanstaligen.
$AvL _ Ro°s geeft individ.a^UFOONLES aan beginn
iMS^d. Telef. 070-3630766.gT^'L-ES Engels, Latijn,

ó Dutch lessons. J. Bak-
(bii'rv°°tticellistr. 38', Adam

020-6751664.

ONDERNEMERSDIPLOMA!
kan binnen 6 maanden. Bel
Ekon 01865-4439 v. 9-12 u.

Zwemles
LEER ZWEMMEN IN'N WEEK

Zwemschool Pierre Zenden *
Gratis info: 043-212211

WORDPERFECT 5.1 basiscur-
sus met lesdisk, ’ 35. Postgiro
1204297. Pijnenborg, Schijndel,
telef. 04104-93994.
RUSSIAN lessons, conversa-
tion practice and translations
from Russian into Dutch v.v. by
Russian guy, speaking reason-
able English. Telef. 01838-1313
(afterl9.oohours).
T.k. TAALCURSUSSEN
Spaans, Frans, Engels, Ital.,
Duits, Russ. Met boeken en 7
cass. Wegens herdruk van
’430 nü ’155. Andere talen,
Hindi, Thai, Pools enz. ’220.
Uitgeverij Sitas, 05147-1700.
MASSAGE voor mannen: Tho-
mas beginnerscursussen voor-
jaar '92, Randstad, Limburg,
N-Brabant. Folder: 020-
-6624382 (kant.uren).
Privé-les ENGELS, elk nivo.
V.d. Broeke, leraar M.0.-tolk.
Adam-Sloterv., 020-6172765.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805 van 8-21 uur.

Nu beginnen!
Individueel taalonderwijs in

ENGELS, FRANS, DUITS, SPAANS, PORTUGEES
ITALIAANS, GRIEKS, ZWEEDS, TURKS, ARABISCH

RUSSISCH, INDONESISCH, NEDERLANDS VOOR BUITENL.
Bel voor infoen maak een afspraak voor een gratis proefles

Spoedkursus typen
10-vingerblindsysteem metexamengarantie

Spoedkursus WordPerfect 5.1
Maak een afspraak voor een gratis proefles

Telefoon 020-6229376
1e Nederlandse Talenpraktikum

Kalverstraat 112,1012PK Amsterdam

Hypnotherapie, (zelf) hypnose, NLP
SETH-Beroepsopl. Utr. en Curs. Begeleid, kanker-, aids-pat
nov. a.s. 070-3636995,079-317331, 06-52709227 (9.00-2400u.)

Schriftelijke
computer kursussen

waaronder:
'WORDPERFECT " DBASE " MS-DOS
' LOTUS " SYMPHONY " Q&A " VENTURA
" Kursusboek + diskettes
" Telefonische support 10-22uur
" ’ 195a11-in per kursus

Cobra Support bv, 076-218374
Danslessen

JAZZDANCE, hiphop, vogue _
r_"»« <, r,"

,
0.1.V. ervaren docent Ma- en Cursussen ROCK & ROLL en
wo.av., zatmidd. Lessen op sw'n9d,a"

nce^°S_SnerS en
div. lokaties en nivo's, ’35 per Profs- / *°- 020-6946088.
maand. Info 020-6908322

Sport- en fitnessclubs
LATIJNSAMERIKAANS aero-
bic en dansles vanaf 13 nov.,
start 19.00 uur, in gebouw
Arend, 1e Breeuwersstr. 13,
Amsterdam. Inl. 020-624605 E
of 085-515015.
Ervaren masseuse geeft diverse
MASSAGES, ook tegen stress ;
en oververmoeidheid, even-
tueel bij u thuis. Briefnummer
47-25652 buroblad Adam. i
""Massage-salon CLAUDE"" .
Klasse masseuse voor een per- ifecte massage. Meerhuizenstr. i
252-hg„ Adam, 020-6767794.
NINJA - Kung Fu - karate, j
pakken, schoenen, wapens, i
posters, badges, tonfa's, bos. .Aziatische Kunst, Damstraat 7,
Amsterdam, telef. 020-6240724 ■MASSAGE, Shiatsu e.d., in
cont. komen met je gevoel en ;
energie, fijn en gezond, tegen 'stress. Door Jan S., psycho- 'loog. Info/afpraak 079-524101. '

Massage door masseur voor
dames en heren, alle lft. 1e be-
handeling gratis. 02942-3948.
Massage door FYSIOTHERA-
PEUTE ter ontspanning of be-
hand. van klachten. Info/afspr.
v.a. ma. 030-735032/713882
Verschillende MASSAGES.
Esoterie-praktijk: 020-6911854.
Ma. t/m vr. 10.00-2200uur. Za.
en zo. 1200-18.00uur.
JAPANSE massage voor ont-
spanning en fit voelen. Geen
sex. 01650-65751.
MASSAGE voor mannen. Bel
jongemasseur 020-6914207.
ONTSPANNINGS- en thera-
peutische massage, pedicure.
Nijmegen, 080-771898.
BEWIJSNUMMERS voor
Speurders en Regelspeurders
worden uitsluitend op aan-
vraag en tegen betaling gele-
verd.

Kampeer- en sportartikelen
BILJART, sp.mt 210 x 1.05 m,
compl. met verw., keu's, ballen,
vr.pr. ’ 2500. 05720-54558.

PARAPENTE t.k.a.. ITV Ariës
23, nieuwstaat, prijs ’ 2450
Telefoon 020-6440182

Woninginrichting

Gratis
parketvloer

Bij aankoop van 30 m 2massief
parket 8 mm, keihard gelakt a
’6B per m 2ontvangt u 30 m 2
gratis. 60 m 2 kopen betekent

’ 2040 voordeel. Laminaat v.a.
’49 per m 2,keuze uit 8 merken.
Kurk v.a. ’l9 per m 2. Bel van-
daag (mag ook op zondag) de
telef.nrs. 06-8212110 of
04241-4660.
WATERBEDDEN. Fabrieksver-
koop MDF ledikant, 180 x 214,
watermatras 35%, verwarmer
+ thermostaat, veiligheids-

kuip, bodem + verdelers. Fles-
je anti-alg. 5 jaar garantie,
thuisbezorgd, compleet voor

’ 339. Uiterwaardenstr. 87,
Adam-Zuid. 020-6461262
A.s. maandagmorgen v.a. 10.00
uur INBOEDELVEILING, w.0.:
koel/vriescombinaties, mag-
netrons, huish. artikelen
(nieuw), KTV (100-kanaals,
Teletekst), stereo-torens, no-
ten porseleinkast, oude buffet-
ten, kaaskast, secretaires, eiken
bureau, eethoeken, bankstel-
len, wandmeubels, linnenkas-
ten, pendules, schilderijen,
vloerkleden en wat verder ter
veiling wordt aangeboden.
Vandaag, zaterdag, kijkdag
van 10.00-16.00uur. Veiling De
Westertoren, Bilderdijkstr. 66-
-70, Adam, 020-6120837.
Te koop OOSTENRIJKSE
meubelen. Inl. P.b. 13, 1260
AA Blaricum, 02153-15974.
Nat. tegel- & PLAVUIZENLIJN
06.0.221200 (Gratis). Info/
verkooplijn van 10tot 10u.
T.k.a. 2e-hands C.V. COMBI-
KETELS, z.g.a.n., ’650, bij
grotere afname: interess. kor-
ting. Na 19u: 02550-30177.
Ruime keuze in gebruikte
CHESTERFIELDS bij „Goed-
koop", Overtoom 30C, West-
zaan/Zaanstad, 075-704775.
Orig. Engelse CHESTERFIELD.
Voll. handgemaakt en op maat
te leveren (hoge en lage mo-
dellen). Keuze uit 30kleuren le-
der. Eigen import (kwaliteit
spreekt). Temfay BV., Beets-
laan 2-6 Hoofddorp-Noord,
02503-13354. dag. geop. v.a. 10
u., vrijdagkoopavond.
SCHEUREN en gaten' Wij re-
pareren scheuren en gaten in
alle leren en kunstleren bekle-
dingvan huis- en automeubilair
bij u aan huis. 22 vestigingen
door héél Nederland. Bel het
centrale nummer van Profusion
Systems, 02522-18000 (fax
18080).
Alles zelf doen, is bijna onmo-
gelijk. Als u 020-6.805.805 belt
en uw tekst opgeeft, helpt een
SPEURDER u een handje mee.
U zult tevreden zijn over deze
hulp.

Rugpijn
op uwwerkplek?

Vraag informatie over een
bijzondere stoel bij:

ERGO DESIGN, 03435-73119
T.k. OISTERWIJK massief ei-
ken, 3-del. wandmeubel plus
leren draaifauteuil, vr.pr.

’ 1950.Telef. 03484-1072
Voor hoogpolig tapijt in tegel-
vorm, alsmede 100% wol in te-
geltapijt, naar PIET VAN
HEUGTEN (fabrikant). Tevens
imp. orig. Eng. Chesterfields.
Showroom 6000 m 2. 03463-
-51838 fax 53501, Soesterberg.
T.k. HOEKZITGROEP, stof Ti-
ger, bestaande uit 6 losse ele-
menten pi. stoel, kl. lichtbeige.
Telef. 01720-31816
3x alum. ROLLUIKEN, bruin,
br. 233, h. 225 m, met motor,
totaal ’ 1750. 080-553455.
Te koop WATERBEDDEN
compl. met ledikant 3 MDF,
verwarm.elem. en wollen de-
ken, 3 soorten stabilisaties, v.a.

’ 1350. Telef. 023-275957.
""Firma AJAX*" 10 bank-
stelkussens, gestoffeerd voor

’ 295. Vitrage, vele soorten v.a.

’ 5 p.m. Velours gordijnen v.a.
’39, nu ’9,95. Meer dan 1000
verschillende meubelstoffen
v.a. ’ 9,95. Uw boot, caravan of
meubels worden door ons zéér
voordelig gestoffeerd. Vrijdag
koopavond. Aalsmeerderdijk
209, Aalsmeerderbrug. Telef.
020-6534263, geopend vanaf
lO.OOuur.

Gratis
vloernummer
06-8212110

Laminaat
parket kurk

Wegens verhuizing wordt
50.000 m 2magazijnvoorraad nu
rechtstreeks aan particulieren
verkocht, in 8 merken o.a.laminaat v.a. ’49 per m2;
parket, b.v. klassiek massief
eiken voor visgraat en
blokvorm, rondom mes en
groef, v.a. ’4O per m2;
diamanthout v.a. ’29 per m2,
ook leverbaar in brede delen; 23
mm massief eiken, brede
planken, v.a. ’B5 per m2;
grenen delen 2 m lang v.a. ’ 35per m 2; eiken 15 mm massief,
rondom mes en groef, v.a. ’ 35per m 2, zolang de voorraad
strekt. Interessant: bel vanuithet hele land voor een afspraak
naar ons GRATISVLOERNUMMER Kurk & Par-
ket 06-8212110 en vraag naar
de dichtstbijzijnde dealer in Ne-
derland of België.
T.k., z.g.a.n., BANKSTEL, 3 +2 en grillbakoven, prijs no t k
Telef. 020-6658593.

Op vrijdag 8 NOVEMBER a.s. wordt derubriek

Woninginrichting
een wel heel opvallende rubriek!

Adverteert u op deze dag bij de Speurders onder deze rubriek
dan mag u éénregel, over éénkolom, in

deze lettergrootte
EXTRA plaatsen zonder dat u hier meervoor betaalt!
Tevens wordt de rubriek „Woninginrichting" d.m.v. een extra
brede strook duidelijk herkenbaar en opvallend geplaatst
temidden van de Speurders.
Uw Speurder in De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag
komt onder de ogen van maar liefst ± 2.300.000 mensen.

Belt u voor deze aanbieding

020-6.805.805
of fax naar 020-585.8030

Schrijven kan ook: Postbus 376,1000 EB Amsterdam
Voor plaatsing van uw advertentie op 8november dient uw tekst
uiterlijk donderdag 7november om 13.00uur in ons bezit te zijn.
Deze actie geldttevens voor de volgende dataen rubrieken:
15 november Bedrijfsauto's
22november Kunst en Antiek
29 november Horecatransacties
6december Gezellig uitgaan

BULTHAUP F

showroomkeukens \
met 50% korting \

Keukenvision B.V.e
Meubelplein 1, Leiderdorp, telef. 071 -413534 .

(inpandig in Stoutenbeek Wooncentrum)

Doe-het-zelf (artikelen) [
Nat. tegel- & PLAVUIZENLIJN
06.0.221200 (Gratis). Info/
verkooplijn van 10tot 10u.
Nw. CV.-RADIATOREN met
lichte schade. Vloerverw.slang
merk Cronatherm, diffus dicht
10 jaar garantie, ’ 3 per meter.
Dorpsstraat 101, Broek op Lan-
gedijk. Telef. 02260-17197.
Maandags gesloten.

*Weerbalonnen* )
Voor diverse reclamedoelein- 'den. Diameter ± 2 mtr., ’35 {
p.st. Bij u thuis. Telef. 05480- ï
15000, fax 05480-20635. ,
De GOEDKOOPSTE van Ne- c
derland. Alle merken c.v.-ke- !
tels, radiatoren en c.v.-beno-
digdheden. Telef. 03486-2373. I

** c.v.-ketels en radiatoren ** !
DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!!!

WARMTE-SERVICE Amsterdam <
Telef. 020-6239364,fax 020-6255062 ■
Wollemijntje ;

voor alle soorten handwerkstoffen, kaaslinnens, davos, hardan-
ger etc. en garens, DMC, Anker, Eva Rozenstand. ■Verzending door geheel Nederland, vraag de bestel/prijslijst aan :middels een aan u zelf geadresseerde en gefrankeerde envelop-
pe bijWollemijntje, Kremerstr. 14,4611 TR Bergen op Zoom. !

TV, audio/video-apparatuur
GROOTBEELD video-projec-
tor, Sony, 1.85 m doorsnee.
Nw.pr. ’ 20.000, moet weg
vaste prijs ’ 4500. 035-856485.
JVC Topmodel RECEIVER, RX
1001, met ingeb. dig. proces-
sor, ’1875. Philips MFB, actie-
ve boxen, ’ 495. 070-3872251.
Bekend SUBWOOFER-SY-
STEEM, 2 satellietboxen +
basreflexkast, 100 watt, nu

’ 199. Asbeek Brusse, Javastr
81 -83, Adam, 020-6652898.
KLEUREN-TV 63 cm Matchline
m. afst.bed., video Betamax m.
bnd, ’ 600. 020-6841032
OPRUIMING: KTV's v.a. ’75,
videoree. v.a. ’ 195. Darsan]
Bilderdijkkd. 101,020-6124793.
Prof. VIDEO-CAMERA'S,
Sony DXC-1800 P, pr. ’9OOJVC S 100 E, pr. ’750. Telef.
02154-15615, na 19uur.
T.k. High End buizen CD-SPE-
LER CAL tempest met chr.
front, ’ 4750. 075-211568.
T.k. SPEAKERS, Translator
Reverenee, Biwired versie,
vr.pr. ’ 3900. Inl. 02159-36391.

T.k. compl. DRIVE-IN-SHOW,
met toebehoren, ca. 6000 sing-
les. Vr.pr. ’17.500. 03495-
-72919, b.g.g. 03495-71458.
T.k. Martin Logan Monolith II
LUIDSPREKERS, mei '89, 19C
cm hoog. Beter is er niet!
Nieuwpr. ’26.500, nü ’ 12.500.
Telef. 085-420941.
CARIDAX Hi-Fi, Adm. de Ruy-i
terw. 131, Asd. 020-6837362
bestaat 5 jaar: vele aanbied.! .
Gevraagd Sony U-MATIC
VO-5850/VO-5800. Telef.
02278-1892
AOWer vraagt een nog GOED
werkend wereldradio-ont-
vangsttoestel ter overname. Br. ,
51-25792bur. bl.Adam. !
BTS LDK 90 SONY, BVW,
35P. Panasonic 6500 VHS, ;
montageset, 02208-96136.
TXa! JVC CAMCORDER
GR-S7O, Super VHS, z.g.a.n.,
compl. 05700-13486/55639.
S-VHS/VHS video monteren,
geluidseffecten, digitale
beeldtr. in THE STATE OF
MIND-studio, ’3O per uur.
Telef. 020-6852435.

Foto en film
Wilt u uw gebruikte fotoappa-
ratuur verkopen of inruilen?
Ook dan naar CAMEX, de
grootste fotozaak van Neder-
land, Parnassusweg 202-204,
Amsterdam-Zuid.
VIDEO HOME CLUB voor
koop- en ruilfilms. Info:
Binnenweg 13, 2264 ML L'dam.
Nieuw! LASERDISCS per post.
Vraag onze uitgebreide catalo-
gus aan. Schrijf naar MIX,
Postbus 2357, 1200 CJ in Hil-
versum en sluit ’ 4 aan postze-
gels bij.
Videofilms koop en huur je bij:
VDT Oosterpark. „DANCES
WITH WOLVES", ’ 49,95. Ver-
zending door geheel Neder-
land. 020-6939654. 1e Ooster-
parkstr. 182t/m 190,Adam.
T.k. complete INVENTARIS
van videotheek, 1300 films,
computer, kasregister etc.
i iafst in éénkoop. 05217-1225.

Te koop aang. Leica CAMERA,
type 111 C, Luftwaffe Eigenturn
inscriptie, prijs ’l2OOO Br.
52-25832bur. bl. Adam. ■
Honderden SUPER-8 films, alle
genres, v.a. ’5. Info: krt/br. ■Binnenweg 13, 2264 ML L'dam )
(ookvideo). j
Wie heeft een zéér bijzonder 'idee/fantasie voor "FOTORE- )
CLAME" t.a.v. club/escort J. 'Bik, 020-6252497. i
FILMCORNER nog de enige S 8]
zaak. Keus uit ca. 7000 films.
2000 erotische videofilms v.a. !

’ 15. Marnixstraat263,Adam.
FOTOGRAFICA-BEURS, zo. 3 'nov. van 11.00-17.00 uur in de !
Flint, Amersfoort. Meer dan
200 tafels foto en film
verzamelapp. Gratis taxatie.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Topf ilms voor slechts ’ 67
VIDEO-IMPORT! Titels p. stuk slechts’ 67. Fantasia orig./Robo
Cop 11/TheWitches/Dick Tracy/Nightmare on Elmstreet V.
Bestel snel o.v.v. titel(s) door overmaking op giro 4039661, HGP,
Postbus 637, 2400AP Alphen a/d Rijn.

Muziekinstrumenten/apparatuur
T.k. 5-delig DRUMSTEL (Pre-
mier) met bekkens. Telef.
02280-15922/14391.
T.k. PIANO Young Chang,
conc.model 131, hoog, zwart, 6
jr. oud, nauwelijks bespeeld.
Nw. ’12950, vraagpr. ’5OOO.E. Birnie, telef. 01830-60380.
T.k. SPEAKERS JBL 2402
2445. Kl4O + full range boxen.
Versterkers, Peavey, Power,
Hill + Crossover. Telef.
04766-4070.
Seizoenopruiming 24-kan.
mixer Peavey Mark 111 van
’BOOO nü ’3490. Sounderaft
24-kan. mixer nu ’ 4999. Tas-
cam 16-kan. in 8 no 2516 nu
’6900. EILAND MUZIEK, Ei-
land 3, Arnhem,085-511632
Fostex A 8-SPORENRECOR-
DER, perfect, ’ 2550. Steinberg
Timelock, ’ 500. 02159-31023.
T.k. goed onderh. moderne
PIANO, ’2750. Telef. 030-
-317007.
Duitse PIANO, mooie klank,
glanzend wit gespoten, ’2150.Telef. 03420-13273.
MUSIC HOUSE ERMELO:
Ensoniq- dealer, occ: Roland
Super JX-10, ’1750. JX-BP,

’ 1200. Telef. 03417-62458.
PA zang-inst. 6 kan.mix. ’ 500
/ Peavey CS 400 ’ 750 / boxen
SPI ’l5OO / Bose 802 +
contr. ’ 2800. 071-146854.
CAMAC harp, 34 snaren, met
haakjes, i.z.g.st, mcl. hoes,
vr.pr. ’2250. Telef. 02220-
-15801 (b.g.g. na 15.00 uur).
Te koop aangeboden RIHA Or-
chestra, i.z.g.st, prijs ’ 1250.
Voor informatie 02152-40885.
Weg. omst. t.k. FAGOT. Prima
studie-instrument. Vr.pr.

’ 3000. Telef. 033-723183.
YAMAHA vleugel, mooi,
i.z.g.st, type Conservatory C3(1.85 m), prijs ’17.000. Telef.
020-6907433.
Saxofoon tenor Rynolds Paris,

’ 1200. Saxofoon Alt Olds Pa-
ris, ’ 1000. Trombone King Sil-
ver Sonic, 1/4 vent, ’l9OO.
ATELIER voor blaasinstrumen-
ten. Inl. 04120-25265.
T.k. SELMER Mark VI bariton-
sax (laag A), M VI, altsax. Inl.
03404-17751.
"PIANO in- en verkoop"
revisie, stemmen en advies.
Fred Bockting 020-6239157.
Wegens verhuizing
VLEUGEL-PIANOLA. Lage
prijs. Telef. 05900-13168.
Eterna „Yamaha" PIANO, 122
cm, zwart hoogglans, + bank-
je, 1 jr. gebr., nieuwst, met
gar.,’ 5700. Inl. 03200-42043.
GIBSON Les Paul Custom, 21
jaar oud! Zwart, brede frets
(orig.), zeer goede gitaar, als
nw., ’ 1900. 03240-27264.
T.k.a. professionele DRIVE-
IN-SHOW, compl. met uitge-
breide lichtinstallatie. Overna-
me van goodwill mog. Voor
meer inform. 030-435224.

Yamaha CLAVINOVA, de bes-
te prijzen van Ned. Bel Van Urk
Rotterdam, 010-4363500.
Blaas- en SLAGINSTRUMEN-
TEN, nieuw en gebruikt, ook
huurmogelijkheden. Adams
Muziekcentrale, Thorn, telef.
04756-1324.
ACCORDEONS: stemmen, re-
pareren, in- en verkoop. Frans
de Wolff, Delft, 015-140972
T.k. Yamaha ORGEL D-80, 3
klavier, i.z.g.st, weg. omst.
n.o.t.k. V. 13-18u. 076-652681.
Te koop wegens omstandighe-
den Hammond ORGEL type
Super EX 1000 E, één maand
oud, nieuwprijs ’ 14.250, nu

’ 9500. Telef. 071-615639.

Steinway
YPMA, een vertrouwde klank

Alkmaar Langestr., 072-117343
Haarlem Gr. Markt, 023-324880
Amsterdam Spui, 020-6230853

Dirk Witte
aanbiedingen

Digitale super KEYBOARDS
GEM WS 2 Workstation nü

’ 2995. Kawai K 4 aanslagge-
voelige synthesizer nü ’ 1995.
Technics KN 200 nü ’ 1435. Al-
les nieuw in doos met volledige
garantie. Vijzelstraat 53,
Adam. Telef. 020-6264655.
Te koop SYNTHESIZERS Ro-
land DlO, Yamaha YSIOO, Siel,
i.z.g.st. 05492-1534.
YAMAHA digitale piano, 200
sounds, zeer veel mog.heden.
Telef. 02290-16995,na 18u.
Grootste FENDER speciaalzaak
van Ned. Mels, Achterom 59,
Hoorn, 02290-14283/16132
VLEUGEL Kaps, 1910, zwart,
1.80 m, pr. ’ 2500. 035-217826.
T.k. LICHTHELICOPTER pi.
PA.-boxen, mcl. speakers. Inl.
05700-21014.
BLAASINSTRUMENTEN en
bladmuziek. Han Drost, J.P.
Heijestr. 89, 020-6127912
T.k. CELLO plus strijkstok en
cellohoes, ’ 6750. Tax.rapport
aanwezig. Telef. 075-353707.
Roland E7O, ’ 3995; Casio Cel-
viano AP7O, ’7500; Fender
Squire, ’ 595; Korg S3drumc,

’ 1995; Korg T3synth., ’ 4995;
Casio FZ-1 sampler, ’2950.
Gebruikt: Roland: D5O, ’2450,
Super JX, ’2500; Octapad 11,
’1250; RB, ’1495; ME 5 git-
eff„ ’995; Pearl elektr. drurrv
set, pr. n.o.t.k. Div. elektr. ac-
cordeons. Div. piano's. Vraag
lijst! Muziekcentrum KOSTER,
Enkhuizen 02280-15440.

S.A. EINDVERSTERKER, type
500 C, 2x 250 watt, ’ 1400. Te-
lef. 02977-27210.
Technics KNBOO nieuw in doos,
’2950. Technics KNIOOO, uit
voorraad. Nieuwe piano's,
’2995. MAREL Muziek, Kat-
wijk a. Zee. 01718-12904.

POLITOERDERIJ, snarenspin-
nerij, specialistisch restbedrijf
piano en vleugel. 03435-76381
PIANO Yamaha, zwart (3
ped.), m. bankje, absolute
nieuwst., ’ 4750. 03404-57969.
T.k. HAMMOND KB 2 3 mnd.
oud, ’2600. Telefoon 020-
-6769086.
T.k. Fane SPEAKERSET,
laag/mid/tophoog. Crown ver-
sterker 2x 650 Watt. Roland
mixer, 19 inch. Processor BBE.
Lexicon galm. 040-118447.
Verhuizingen, PIANOTRANS-
PORTEN, door geheel Neder-
land. Van Duuren, Leiden,
telef. 071-225999.
T.k. 6-delig DRUMSTEL, merk
Aria, ’7OO. Lingewijk 14, Leus-
den. Telef. 033-940486. Bellen
na 19uur.
T.k. SA/JBL SPEAKER-
BOXEN, ’ 750 pst 2 Bose 802
’1250 p.st. 1 verst Davoli 2x
200 Watt, demo, ’ 950. Davoli
2x 300 W., demo, ’ 1350. Da-
voli Crossover 2W, ’ 675. 7
stuks 13' rack, nieuw, 5, 10, 15
HE, 2 deksels en wielen, vanaf
’195. 1 rookmachine Jem
Fogger, ’ 625. 9 m. Truss alu-
minium, ’ 975. 16 Par 56 Spots
pst ’7O. Prijzen excl. BTW.
Telef. 02289-3449.
T.k. QUAD installatie 405-2 ra-
dio pi. versterker, pr. n.o.t.k.
t_i_. n9n-fi<¥ttfiß<.

Dijkman
Amsterdam
4etages barstensvol

muziekplezier
Altijd aanbiedingen

Ook regelmatig

Occasions
Inkoop-verkoop-verhuur

Betaling v.a. ’ 30p.m.
Rozengracht 115

Parkeren op 400 meter
020-6265611/6205003

PAUL REED SMITH gitaar,
slechts 2 maanden bespeeld.
Nieuwprijs ’3995, nu ’2495.
Telef. 05150- 21421/25120.
ACCORDEONS, ca. 70 stuks,
0.a.: Accordeola, Marinucci.
Muziekhuis Leo, 05990-12346.
T.k.a. digitaal KEYBOARD,
Workstation GEM WS-11,
i.nw.st, ’ 2250. 02977-22700.
T.k. DYNACORD verst, gigant
111 Echo DRS '78, draadl. mier.
met ontvanger 2 drum pads
055-667111.
GELUIDSBOXEN voor prof.
gebr. Merk Cap, type C 500 2x
500 W, ’ 1350; type C 750 2x
750 W, ’1750. DBI, Amers-
foort, 033-620662 (ook zat).

Huur uw Bechner
vleugel v.a. ’ 200 p.m.!

Bij koop gehelehuur in mindering koopsom
Keuze uit 40 vleugels. Alle merken, o.a. Steinway _ Sons

Piano's vanaf’ 65 per maand. 6 maanden gratis!
Bel: 010-4363500

De juiste boventoon bij Van Urk
Vertrouwen sinds 1898.Rotterdam, Westersingel 42

Te koop aangeboden
prima florerende

muziekzaak
gevestigd in drukke toeristenstad in Noord-Nederland. Heeft
landelijke bekendheid i.v.m. diverse specialiteiten. Assortiment
kan worden uitgebreid met piano's, orgels, keyboards.
Verzorgingsgebied ± 150.000 inwoners.
Geen directe concurrentie aanwezig.
Zonder contanten onnodig tereflecteren.
Brieven 53-25865 bureau bladAmsterdam.

Huur uw Bechner
vleugel v.a. ’2OO p.m.!

Bij koop gehelehuur in minderingkoopsom
Keuze uit 40 vleugels. Alle merken, o.a. Steinway & Sons

Piano's vanaf ’65 per maand. 6maanden gratis!

Bel: 010-4363500
De juiste boventoon bij Van Urk

Vertrouwen sinds 1898.Rotterdam, Westersingel 42

Jukeboxen
REPARATIES van flippers en
juke-boxen. Cursus flipper, on-
derhoud/rep., verkoop en ser-
vice mech. en elektr. flippers.
Collectors, Muiderstr. 21,
Adam, telef. 020-6383045.
Verzamelt u SINGLES, LP's?
Bel Arnold van Hees, 50.000 st.
Ledeacker (NB), 08858-3231.
T.k. JUKEBOX Ami H, 1957
(bumper), ’5OOO. Telef. 080-
-444268.

Opgelet!!!
HH. handelaren, de laatste
Wurlitzers 1100 voor de beste
prijs. Echt uw laatste kans. Te-
vens oude speelautomaten
kermis, reclame etc, etc.

J.W. v.d. Vreugde im/export
020-6799102/6441126

WURLITZER 1015, in originele
st, vaste prijs ’ 25.000. Telef.
01652-18671.
CD JUKE-BOXEN, unieke mo-
dellen Collectors, Muiderstr.
21,Adam. 020-6383045.
T.k. AMI Bumper, 1957,
i.z.g.st, prijs ’ 6950. Telefoon
040-442158.
JUKEBOXEN, 50'er jaren, om
op te knappen, v.a. ’ 1500. Te-
lef. 09-3211526034.

Bolle KOELKASTEN, o.a. Elek-
trolux, werkend op ammoniak.
Gen. Electric. Tev. gasfornuis,
jaren 50, red. prijzen, ook in-
koop. 03410-14065.
Uit eigen import: WURLITZER
1015. Seeburg 100 C. Ami B.
Plus diverse 50'er jaren artike-
len. Versmissen Antiek BV.,
import/export, Industrieweg
172-176,Best.
T.k. oude mechanische FLIP-
PERKAST, 1 speler, i.z.g.st,

’ 950. Telef. 023-364985.
JUKEBOX met muntinworp,
vr.pr. ’1650. Telef. 03210-
-16843 of 16764.
T.k. JUKEBOXEN v.a. ’750.Diamantstraat 82 Hilversum,
telef. 035-231777.
Partij JUKE-BOXEN, Wurlitzer
1900, ’2500, en dichte juke-
boxen, ’ 850. 09-3211446195.
Aangeboden: enkele stuks AMI
en SEEBURG, 50-er jaren juke-
boxen, perfect spelend, v.a.

’ 2950 p.st. Garantie mogelijk.
Cor Bom, Jukeboxen, Tormen-
tilstraat 2 D, Landsmeer, telef.
02908-6411.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6 805.805.

Kunst en antiek
T.k. gebogen Hollandse BON-
HEUR, met snijwerk, grote kuif,
Willem 111, plus idem eethoek.
Inl. 05756-2437.
Antieke PLATENBIJBEL; glo-
bes; fraaie kaart van Holland
(1680); antiekekijkers enz. Te-
lef. 03410-15650,n.o.z.
T.k. aangeb. gietijzeren, geë-
mailleerde BADKUIP, op
arendspoten, ’ 400. P. Giele,
telef. 020-6251403.
T.k. SCHILDERIJEN en grafiek
van ± 1840-1940 (o.a. Haar-
lemse School). Inl. 023-310970
Gevraagd antieke NETSUKE.
Ook boeken. T.k. stoomtrein.
Telef. 02507-16797.
T.k. A. Schelfhout STADS-
GRACHT met ijsvermaak, pa-
neel, 21 x 26 cm, gesign.,
’7500. Inl. 01890-16929.
Antiekhandel Ad Hommeles.
2500 m2mooie antieke meube-
len, w.o. eiken, mahonie, noten
en grenen. Mgr. Bosstr. 7
Uden. Telef. 04132-68863.
Zat. 21 dcc. KERSTMARKT
met kunst en antiek in IJssel-
stein (U.), nog enkele kramen
beschikbaar. 03408-84040.
Antieke ronde BIEDERMEIER
tafel, doorsnee 1.10 m, plus 4
stoelen, ’ 3950. 020-6624837
Holl. empire bl. mah. KABINET,

’ 7500. Eng. mah. kabinet,
’3750. Inl. 02972-1374.
Alles op het gebied van
VITRINES. Regelmatig occa-
sions. A.S. Interieurs, Waterin-
gen/Den Haag, 01742-6947.
JAN SLUYTERS: Au Rat Mort,
Paris, 1906, gouache/krijt, 16 x
28 cm. De Haas Art Nouveau -Deco, Kerkstraat 155, hoek
Nwe. Spiegelstr., Amsterdam,
telef. 020-6265952
Voor antieke WAPENS, in- en
verkoop: W.J. Bierman.
03200-49047 of 05253-2964.
Te koop TORENUURWERK,
1.70 m, in nieuwstaat, ’ 8500.
Telef. 046-749538.
FINEER, hout en vleeslijm voor
restauratie. Arnhemse
Fijnhouthandel, 085-648435.
Hoge BELONING voor diegene
die me kan helpen aan mooie
grammofoons en speeldozen.
Schrijf of bel, Guido Severijns,
in- en verkoop mech. muziek-
instrumenten, 045-272333 of
br. 54-01289 bur. bl. Adam.
V. part. mooi LANDSCHAP v.
bekend Vlaams kunstenaar!!!
Eg. Fr. Leemans (1839-1883).
47 x 66 cm. Brede orig. lijst.
Interess. prijs. 05722-2430.
Orig. CHESTERFIELD bank-
stel, 2 + 1 + 1, in perf. st, ±
35 jr.oud. |,n1.05127-1873.

T.k. COMTOISES, spil-, harp-,
stationsklokken en bloemslin-
gers en zéér mooie régulateurs.
Antiekhandel Kit Martens, Pos-
telsebaan 10, in Retie (België,
bij Postel), eerst even bellen
a.u.b. 09-3214379225.
H.H. coll. Afrikaans HOUT-
SNIJWERK, 0.15 tot 1.50 m.
Inl. 04192-15139 na 18.00uur.
Voor een unieke keus in antiek
en nieuw geloogd grenen meu-
belen en Lloyd Loom naar
Strijen, DE WINCKELAER, met
6000 m 2 Nederlands grootste
speciaalzaak. Ma. gesl., di. t/m
za. 9.00-17.00 uur, vr. koop-
avond 19.00-21.00 uur. Chr
Huygensstr. 3, Strijen (Z.-H
eil.), 01854-3000.
T.k. Engelse staande KLOK
met maan en datum, comtoises
en Weense gew. régulateurs
02290-30881.
T.k. ouderwets BUREAU met
rolluik en ingelegd leer, met
stoel, ’ 3000. Inl. 070-3506863.
Ter overn. KUNSTHANDEL/
galerie met eigen lijstenmakerij,
in het centrum van Amster-
dam. Telef. 020-6241688.

; 18e eeuwse Duitse eikenhou-
| ten KAST, 155 x 160 x 47 cm1Pr. n.o.t.k. Inl. 01751-18167.

GERESTAUREERD en onge
restaureerd antiek voor hande
en particulier. De Uilenhof■ Valendrieseweg 82 Wychen

1telef. 08894-14671.
Antieke COMPTOISEKLOK
met harpslinger + slagwerk
’1250. 023-350788.

; Gr. ant. ARRESLEE en kl. Frie

' se tikker arreslee, met oud-holl
landschappen. 02502-46529.
Uit Frankrijk geïmporteerd: 1.originele Franse ijzeren bak-

-1kersrekken met koperen orna-
menten, ca. 1880. ART & DE-
CORATION, Wilhelminastraal

', 11, Breda, 076-221763.
Amerikaanse KACHEL, Colum-
bia, 20"er jaren, aan drie zijder:ruiten, ’ 1975. 02153-83439.

■ T.k. GEVR. marmeren schoor-
steenmantel, met geschulp'

i bovenblad, 071-12107 a
!T.k. gevraagd mooie schilderij
en van VOLENDAM. Telefoor. 02993-65329..Even kijken op mijn atelier. Vlo'
WERK voor grote en kleine. handelaren, 070-3545062. V. part. POEZEN-SCHILDERIJ

! Sign. J. Sanders, 40 x 50 cm. i.z.g.st. Lage pr. 05722-2430.
Ruud Jacobs (bassist Trio

Pim Jacobs) zoekt
oude contrabas

01726-85518

19e-eeuws schilderij van Bron- J
zino Edelman, afm. 107 x 125. \
Orig. hangt in Prtti, Florence, r
HERENKAMER: bureautafel + c
stoel, lageronde tafel + 2d. en .
2 h. stoelen. Staand horloge, v
Big-Benslag, merk Warnink. v
Antr. vultrechterhaard. Telef. ï02159-40141. ,
Part. vr. SCHILDERIJ Kever en t
spiegel, mahonie of goudkl. Na t
17uur 070-3281157. }
Art-Deco. Grote keuze Art- c
Deco meubelen, ca. 1920 in pa- V
lisander, noten, wortelnoten- \
hout. Tafels, series stoelen, bv- \
ro's, boekenkasten, vitrines, .
dressoirs en complete eetka- I
mers. Tevens een fraaie koliek- t
tic Art-Deco beelden. ART & t
DECORATION, Wilhelminastr. r
11, Breda,telef. 076-221763. <
V. part. mooi LANDSCHAP ]
schapen, herder, boerderij etc. ï
Sign. Arend v.d. Pol, geb. 1886.r
48x37 cm. Lage pr. 05722-2430. j
Ant. eiken CILINDERBUREAU, 1
D-model, br. 1.40, d. 0.80 m. !

’ 1800. 033-753934, na 14u. i
Verzameling NIEUW-GUINEA, \
Asmat-Sepik, schilden, mas- c
kers e.d. Inl. 010-4520548. I
T.k. Eng. staande KLOK, an-

_
tiek, plm. 1810, ’3500. Telef. >070-3506863. v
Demmerikse ANTIEKHAL in

_
Vinkeveen met een zeer fraaie, I
grote collectie meubelen in di- |
verse stijlen. Ook voor u betaal- i
baar. Tot ziens op Demmerik :
92 Vrij entree. Telef. 02972- |
1221. Dinsdags gesloten. j
Zondag 3 november geopend I
van' 13.00 tot 17.00 uur. j
ANTIEKBEURS Amsterdam ,
700, alle stijlen, 1000 m 2. Van |
Slingelandtstraat 24 (zijstr. van|
Haarlemmerweg), A'dam-W., ;
020-6864372 dond. koopavond, 'woensdag gesl. Ook inkoop.
Weg. verhuizing BRETONSE
slaapkamer, complete Breton-
se kamer, staande klok, groot
buro met boekenkast en klein
spul. Telef. 04104-77559.
ENGELSE staande klok, man.,
geschilderde wijzerpl. en da-
tum, ’ 2800. Inl. 02975-66670
Biedermeier mahonie LINNEN- ;
KAST. Willem II mah. kuifkast ;
220 m h. Biedermeier eethoek.
Alles i.z.g.st. 03451-15389. ,
Weg. overcompleet 2 Holl. i
VOLTAIRES en naai- en bijzet- i
tafels, rood lederen Chester-
field-stijl bankstel en vergulde
spiegel. 015-616918.
Begin deze eeuw: PLATTE-
BUISKACHEL, crème geëmaill. 'm. bloemen ’ 850. 01820-22432
Speciaal voor H.H. Wij hebben !
iedere week een partij Franse
meubelen tegen zeer scherpe
prijzen. Antiekhandel
CUIJVERS, Meemortel 41,
Budel, telef. 04958-92517.
Bijzondere antieke grenen !
meubelen, veel verse aanvoer.
HET SPITSHUIS-De Grenen i
Neus, Westzijde 136, Zaandam,i
info075-163545, do. koopav. I
SCHILDERIJENVEILING op 'zondag 24 november om 16.15 .
uur. Kijkdag van 14.00 tot 16.00 I
uur. Inbreng mogelijk t/m 15'nov. Arthouse, Groningensin- igel 333a, Arnhem, 085-216455. 'T.k. dubbel gebogen eiken IKABINETJE, hoogte 235 m.i
Tev. Chinees kunstkabinetje, i
Telef. 030-439985. |
Oude KERSTGROEP. 85 cm
hoog, 18-dlg., ’1250. 2 nwe.
kerstgroepen, 32 cm hoog,
14-dlg., samen ’225. Enkele
heiligenbeelden, v.a. 1 m hoog.; Partij tuinbeelden. 05925-1598.
GALERIE GAUDI Landgraaf,
Hereweg 83, telef. 045-314383,

: t/m 1 december keramiek van
Gerda Roodenburg en werken
op papier van Annet v.d. Kamp.

IDo.-zo. 10-17u.
KERSTGROEPEN, gips,
gekleurd, handgemaakt. Vele
maten (18-110 cm). Fluminalis,
Batenburg (Gld), 08874-1693.
SCHEUREN en gaten? Wij re-
pareren scheuren en gaten in.alle leren en kunstleren bekle-
dingvan huis- en automeubilair
bij u aan huis. 22 vestigingen

" door héél Nederland. Bel het
centrale nummer van Profusion.Systems, 02522-18000 (fax, 18080).

Opvallend
'adverteren hoeft niet duur te
1zijn! Informeert u maar eens bij

uw Speurderadviseuse
Telefoon 020-6.805.805

Geheel bronzen Franse petro-. leum HANGLAMP, zeer groot,
f met 6 kandelaars, ’2500.

05910-21295, b.g.g. 16058.

'T.k. gevr. HEILIGENBEELDEN,

' evt. grote kerkbeelden, van

' hout of gips. Telef. 074-420051.
T.k. volop ongerestaur. GAVE
grenen meubelen, rechtstreeks
O-Duitsland. Dè goedkoopste!
Inl. 05490-26856.

[ 2 KLOKKENSTELLEN o.a. Mo-

' reauned en meubilair o.a. Eng.

' kastje. Telef. 030-618010.
T.k. biedermeier SALONKAST,
jklein antiek, koperen gashaard. enz. uit erfenis. Amstel 186,
Adam, 020-6205623.

|WEEKENDSHOW. Antiek-
beurs Vinkeveen. Wij hebben

'_ een unieke sortering prachtige
gebeeldhouwde meubels,- geloogd grenen, mahonie,
noten en eiken meubels. Veel- kleingoed. Dagelijks geopend.- Vrij entree. Demmerik 47,- Vinkeveen. Inl. 02972-4649. Let

!'op het juiste huisnummer: 47.

SPEURDERS. 6 dagen per
/veek in De Telegraaf/De Cou-
ant Nieuws van de Dag. De
grootste markt van vraag en
aanbod, immers Speurders
/vorden gespeld, Speurders
worden gebeld: 020-6.805.805.
r.k. grote partij antieke mar
neren VIJZELS, was- en
aloembakken, tegen zeer aan-
trekk. prijzen. 04997-72038.
Nu tegen BODEMPRIJZEN:
qntieke wapens, rest urtver-
<oop! Wij hebben een restant
jan ca. 400 ant en verzamel-
«apens. O.a. Perc. geweren,
j.a. ’3OO. Krissen, v.a. ’llO
Bajonetten, v.a. ’l5. Opkn.pis-
tolen, v.a. ’ 140. Geopend do.
t/m zo. van 10.00-18.00 uur of
na telef. afspraak. J.A. Popyus,
Schoolstraat 124, Goor (Oy )
Telef. 05470-72244.
T.k. 2 antieke KOETSEN, zeer
mooi, zien is kopen. Prijs
f 8000. 013-434235.
T.k.a. diverse antieke Franse
SPIEGELS, (on)gerestaureerd,
inter. pr. Baarn. 02154-22714
WINKELRUIMTE aangeboden
ap top-lokatie in Rotterdam en
Den Haag. Prima geschikt voor
antiekwinkel. Inl. 020-6612121.
Antieke POTKACHEL m platte
\ioe\, f 750. Gietijzeren bank-
poten. ’ 225. 03434-52002
Boeddha's en Tanka's uit Ne-
pal en Thailand. Mooi en voor-
delig. EGOSOFT, 020-6203219
T.k. MECHELSE kast. Schotse
boekenkast en Mechelse
salontafel, samen ’ 3500. Telef.
08350-28545.
Knip uit. Klokken-pendutes-
meubels. ledere week nieuwe
aanvoer. Antiekhandel DN
NAGEL BV., Ploegstraat 2
Someren-Heide. 04937-92912

VandaagVRIJMARKT
morgenANTIEKBEURS

woensdagDEALERSBEURS
donderdagBRIDGE

zaterdag INSTRUMENTEN

de Looier
Elandsgracht 109,Amsterdam

Inl. 020-6243038
Zeer integere en serieuze nw te
starten studio zoekt begaafde
MEESTERSCHILDERS m/v,
die in staat zijn perfekte repro-
dukties te schilderen van Oude
meesters t/m Impressionisten.
Topkwaliteit, ook qua uitstra-
ling, staat, voorop. Gaarne
beknopte gegevens over uw
mogelijkheden en foto's van
eerder werk. Foto's worden ge-
retourneerd. Br. 54-25937 bu-
reau blad Adam.
Enige sfeer-schilderijen van
TOON KOSTER. Telef. 08373-
-17277.
HH. WIJSHOFF, Hoensbroek,
ink.adres voor gevar. handel en
export. 045-211976 Ook zond
Rechtstreeks uit ENGELAND
strakke antieke meubelen uit
de 18een 19e eeuw. Antiquitei-
ten Ludy Kleijn, Boterstr. 15
Utrecht, telef. 030-317127
Woensdag t/m zaterdag
Prachtige gestil. Afrikaanse
VROUWENFIGUREN, ± 1.70
m, brons. Fax/telef. 02285
17641. Privé 02290-15600.
Prof. (romantische) kunst-
schilder, ijs, stad en landschap
etc, zoekt CONTACT met
groothandel. 02152-68410.
Mahoniehouten STASECRE-
TAIRE, 1850, in perfecte staat
Vr.pr. ’ 3750. Inl. 035-8541C6.
T.k aangeboden 7 bronzen
NAAKTEN. Ch. v. Pallandl
(sx), M. Andriesen, M Kogan
Br. 54-25708 bur. bl.Adam.
T.k.: originele, Groenlose 3-
KOLOMMENKAST, als nieuw,
met handgesneden ranken op
de deurkussens. 05910-43161.
T.k. gevr. SCHILDERIJEN L.W.
van Soest, A.M. Gorter, C.
Vreedenburgh en W.B Tholen.
Telef. 074-420051.
Grote nwe. collectie antieke
JAPANSE kasten en woonde-
coraties. Yamato Art, Dorpsstr.
47, Amstelveen, 020-6472803
T.k. oude Duitse PIANO
(bruin), merk Hoffman, jaren
20. Goed klankb. 020-6327476.

5 BOEKENPERSEN, van 120 jr.
oud. Papiersnijder m. snijmes,
hgt. 1.15m. 05945-17633.
WILLEM III: schitterende
salontafel met veel snijwerk en
vlinderbankje. 02990-72920
Maandag 11 november: pop-
pen- en SPEELGOEDVERKO-
PING. Uitsluitend voor hande-
laren. Telef. 05614-1876
Nieuw, groothandel in WOON-
DECORATIES, w.o. pub-bor-
den, draadlampen, vogel-
kooien, kinderwagens, houten
beelden enz. M. van Oss, Rijks
weg 8, Geffen, telef. 04102
2327, fax 04102-4911.
TEMFAY-ANTIEK. 650 m'
showroom met antiek in huise-
lijke sfeer geshowd, o.a. antie-
ke Franse kasten, eethoeken,
salontafels, tv-kastjes. Duro's,
secretaires, Bretonse eethoe-
ken en kasten, mahonie en
blank eiken en excl. verlichting
enz. Beetslaan 2-6, Hoofd-
dorp-N., 02503-13354 Dagel
geop. v.a. 10u., vrij, koopav
Ant. SCHOORSTEENMANTEL
voor open haard, marmer. Te-
lef. 02152-65731.
T.k. stoom-, hetelucht- en
VACUUMMACHINES, ook
antieke en blik 02158-23430
T.k. mooie antieke ARRESLEE,
klaar voor showroom, ’ 2500.
Telef 02977-22821/24952.

Marchand B.V.
HH. Handelaren. Reproduktie van verlichting en bronzen beel
den. Eindelijk is onze nieuwe catalogus klaar en GRATIS ver-
krijgbaar op aanvraag. Tiffany, Art Deco, Art Nouveau en Paté
de Verre verlichting. Glazen kapjes 250 verschillende. Bronzen
beelden, reprodukties van Moreau, Remington, Picault, Chipa-
rus, Mene etc. etc, bronzen tafels, kortom te veel om op te noe;
men. Verkoop uitsl. aan de handel. Weverstr. 5, 5051 HZ Goirle.

Telef. 013-344674, fax: 013-343846
Antiekbeurs

1, 2 en 3 november
De Bonkelaar, Sliedrecht

Openingstijden vrijdag 1 nov. van 18.00tot 2200uur
zaterdag 2nov. van 11.00 tot 18.00uur

zondag 3 nov. van 11.00tot 18.00 uur ' ' .
Grootse antiekbeurs

SPIJKENISSE„DE STOEP"
Zaterd. en zond, van 11.00-18.00u., zondag winkelopenstelünq'

Mode
Een nieuwe BRUIDSJAPON te AANBIEDING t/m zaterdag
duur en toch een mooie bruid? dames dag- en uitgaansmode
U koopt voor de helft van de Pakjes ’398 voor ’l9B.
prijs een schitt. japon, een Blouses ’ 109 voor ’ 49. Robin,
show-model of 1 maal gedr., Amstelstraat 23, Amsterdam
niet van nieuw te onderschei- 020-6259567. *den (evt. huur). Margreet les- ~~

berts Cocktail- en Bruidsmode, Uw SPEURDER faxen' Dat
035-44075. Grote vraag naar kan 24 uur per dag, 7 dagen
inbreng cocktail-/avondiap. per week op: 020 585 8030.

In 6 maanden

europese markt (1992!)
- Brevet voor de toekomst -

!^t o lelijke cursus voor ieder die zich wil voorbereiden op
t^ Pengaan van de Europese markt. Heel wat boeiende

S Worden begrijpelijk behandeld op economisch, sociaal,
iiijn aen financieel gebied. U kunt anderen een forse stap voor'^ATicn et e'nde waardevol diploma of getuigschrift. In de

fan /['S studiegids vindt u alle informatie. Vraag hem vandaag
niet nodig).

NATIONALE HANDELS ACADEMIE. tav. afd. TEL 44
35035, 5960VJ Parmingen (bij Venlo)

P<-. Telefoon 04760-71008
In 9 maanden

[ Milieukunde
toe
_^"JEli_rA heeft de interessante schriftelijke cursusl,latUUr. ontwikkeld (universeel, geen scheikunde, geen'"*\_tQ Unde). Veel boeiende onderwerpen: milieu-beleid,'actorpV'n9' technologie, invloed op de mens, economische,
L*t>be ontwikkelingen en prognoses. Bedrijven en overheid
_in_e n gr°te behoefte aan mensen met deze kennis. Aan het

Waardevol diploma of getuigschrift. In de GRATIS(|.ost^ lds v'ndt u alle informatie. Vraag hem vandaag nog aanl*egel niet nodig).
Nationale Handels Academie. tav. afd. TEL 44

antwoordnummer 35035, 5960VJ Parmingen (bij Venlo)
Telefoon 04760-71008

tv Rijbewijs in 10 dagen
fotigg organiseert een unieke auto-rijopleiding voor
[&icarnren- Hoge slaagkans. De kursus duurt zon 10 dagen mclfeön o-. Meer weten? Bel nu de ANWB 070-3141450l^lgjjOuur, weekend 9.00-17.00 uur).

i Make-up Academie
| Le Comte & Weiiers

BeroepsopleidingVISAGIE
Cursus GRIMEREN

Dagopleiding MAKE-UP& HAAR& STYLING14november kijk/info-avond 20.00-22.00uurGratis brochure. Telef. 020-6274994Keizersgracht 382 1016GAAmsterdam

zaterdag 2 november 1991

Motor- en (brom)fietsen
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Mode

Lederen en suède kleding
tegen scherpe prijzen, keuze uit duizenden stuks

De Leershop, Spekstraat 1-3, Haarlem 023-322187
Beverhof 9, Beverwijk 02510-10919
Kerkstraat 28, Zandvoort 02507-15444
Markt hoek Groenendaal, Gouda 01820-29542

Zondags geopend in Zandvoort

T.k. DUITSE HERDERPUPS,
met stamb., ing. en ontw., op
boerderij gefokt. Hoofdweg 55,
Ederveen. 08387-1852 :
T.k. BERNER SENNENPUPS,
ing. en ontw., met stamb., 8
wkn. Tev. bouvierpups, ing. en
ontw. geen stamboom, goed
karakter. Inl. 05756-1833.
""ZEEWATERAQUARIUM-"
Met biologisch filter, totaal
1040Itr, afm. 230 x 63 x 63 cm,
met alle benodigheden, pr. ;
n.o.t.k. Telef. 03484-4636.
NEW FOUNDLANDERPUPS
t.k., 9 wkn. oud met stamb., :
ing, en ontw. Inl. 04959-3297.
T.k. 3%-jarige zwarte RUIN,
hoogte 1.63 m, licht aangere-
den,’ 6750. 02990-35455.
T.k. nest prachtige, raszuivere
PEKINEESPUPS, 8 weken, ing.
en ontw.Telef. 01653-2811.
T.k. SHIH-TZU en Maltezer
Leeuwtjes, ingeënt en ont-
wormd Telef. 04113-2259. _
Apricot, toy- en DWERGPOE-
DELS, witte keeshondjes,
’350. Met gar. 08387-1775.
T.k. WELSH SPRINGER Spa-
niëlpup, met stamboom. Telef.
09-3213671715.
T.k. witte DWERG-KEES-
HONDJES, 6 weken, voll. ing.
en ontw. Telef. 013-331658.
E-PONY, 1.55 m, prijs ’2700.
Pony, 1.45 m, prijs ’ 1850. Div.
pony's, van ’5OO tot ’l5OO.
2-paards trailer, prijs ’2500.
Voor ml. 03499-87427.
Wij hebben nog één mooi
spierwit PERZISCH POESJE,
m. stamb., ing., ontw., mooi
van type, ’ 450. 05976-3080.
T.k. KORHOENDERS, onver-
want, broedt '91, Telef. 040-
-853486, na 18.00uur. i
HONDENKENNELS: hekwer-
ken op maat, hondesportarti-
kelen, africhtingsmateriaal,
bijtpakken, aanhangers, auto-
kooien. Hotec, 04937-93989
AIREDALE-TERRIERPUPS,
zeer mooi, m. stamboom, ing.
en ontw., 13wkn. 05766-1716
2 donkere DUITSE herderpups,
teven met stamb., zr. sociaal,
M.VH3. Telef. 03472-1331.
T.k. YORKSHIRE-TERRIERS,
dwergkees en boerenfoxpups,
ing, en ontw. Inl. 023-276537.
T.k. Perz. KITTENS. m. stam-
boom, ingeënt en ontw., ook
showkwaliteit. 075-353394.
T.k. GROENENDAELERPUPS,
van uitmuntende ouders, met
stamboom. Inl. 01693-2659.
T.k. YORKSHIRE-TERRIERS,
7 weken, ingeënt en geta-
toeëerd. Telef. 04997-72646.
Van onze kampioenen hebben
wij weer Perz. KITTENS t.k., m.
stamb. en ontw., 030-730425.
T.k. blauwe DOGPUPS. Lid
N.D.D.C. 04920-10650.
Perz. KITTENS Silver, m.
stamb., ing., ontw., mooi, kern-
gez.,v.a. ’ 500. 020-6196615.
GOLDEN RETRIEVERPUPS,
HD-gek. en gar. Newfounlan-
der plm. sjaar. 01723-8335.
PUPS, Yorkshire terriërs en
Maltezer leeuwtjes, ingeënt en
ontwormd. Telef. 03440-30474.
T.k. GRIJZE KEESHOND, reu,
ingeënt, ontw. en met stam-
boom. Telef. 05427-12527.
GOLDEN RETRIEVERPUPS
met stamb., ouders aanw., gar.
op H.D. 020-6908468
LABRADOR RETRIEVER-
PUPS, met stamboom en ge-
zondheidsgarantie, uit HD-vrije
oud. Telef. 04135-1931.
Goed tehuis gezocht voor
MECHELAAR, die bij ons is ko-
men aanlopen, géén handel.
Telef. 05435-2218.
T.k. 1%-paards TRAILER, wit,
met papieren. Vr.pr. ’ 3250.
Telef. 02984-1216/3091.
BOBTAILCENTRUM. Voor
pups, afstandsdieren en andere
bobtailzaken. 05202-16325.
AIREDALE TERRIERPUPS,
stamb., ing. en ontw. 05752-
-2136, Molenweg 21, Vorden.
Mechelse HERDER met
stamb., reu, 15 mnd., goed
waaks. 04990-71385.
T.k. jonge PERZEN, colour-
points, div. kleuren, met stam-
boom, telef. 02290-19740.
T.k. Dexter MINI-STIER, 4
mnd., dun kleur, zeldzaam voor
Ned, telef. 05610-88415.
T.k. PERZISCHE KITTENS. m.
stamb., ing. en ontw. Div. kleu-
ren v.a. ’ 350. 038-217272
Z. mooi rijpaard, bruine RUIN, 3
jr., 1.70 m, type Trackener, be-
leerd en zadelmak, geen pap.,
liefkar., ’ 3250. 02263-53816.
T.k. 4 jonge MAINE-COON
katten, 12wkn., m. stamboom,
ing, en ontw. 010-4840670.
T.k. SIAMEES katertje, lilac
point, 14 weken, ’4OO. Telef.
040-446461.
T.k. chique, d.bruine MERRIE,
veulen, bles met 4 witte benen,
vader Wilhelmus. 01721-8179.
T.k. van part. GOLDEN RE-
TRIEVERPUPS, prima stamb.,
ing, en ontw. 05726-1993.
T.k. AMAZONE-PAPEGAAI,
praat en fluit, met kooi, prijs
’650. 02280-18672
T.k. witte Amerikaanse/
Canadese HERDERSHOND,
met certificaat, reu, 9 mnd.
oud. Telef. 033-558382
T.k. goed bewegende 3% jr.
RUIN, 1.64 m, V. Obrecht, net-
jes aangereden + gladharige
Jack Russel pups, kleine maat,
3-kleuring. Telef. 03202-393.
Meld uw rashond voor de
grootste rashondententoon-
stelling in Europa „WINNER
'91", op 30 november en 1 de-
cember 1991 in de RAI te Am-
sterdam. Vraag heden nog in-
schrijfformulieren. Schriftelijk:
Badhuisstraat 31, 2012 CM
Haarlem of telefonisch:
023-317009.
Pups v. prachtige lieve, zwarte
KONINGSPOEDEL m. stamb.,
ingeënt, ontw. 08357-7595.
T.k. PERZISCHE KITTENS, 1
rode, 1 crème en 1 zwart, (ka-
tertjes) 11 wkn. ing. en ontw.,
met stamb. 02520-17030.
T.k. Golden RETRIEVERPUPS,
ouders HD-vrij, geb. 6-9- '91.
05231-1722
Malt. LEEUWTJES, Yorksh-
terr.pups, boomerhondjes t.k.,
ing, en ontw., 013-361073
T.k. jonge WITKUIFKAKE-
TOES, zeer lief en supertam.
Koppel kleine geelkuifkaketoes.
Telef. 02526-74484.
T.k. RECREATIERIJPAAR-
DEN, zeer mak en betrouw-
baar, 020-6343859/6369456.
Wegens tijdgebrek tamme
WITKUIFKAKETOE, ’ 1200,
met grote kooi, alleen gegad.
met veel tijd. 03480-15904.
Te koop zeer mooie bruine
MERRIE, Sultan x Kristal, 1.66
groot. Telef. 04951-31304.

SHIH-TZU Boston Kennel: 'nest Shih-Tzu's, ing., ontw. en I
stamb., lid rasver. 08350-25560.i
T.k. FILA BRASILEIRO-PUPS, i
uitst. waakh. uit Brazilië, zeer i
aanhank. voor eigen gezin.
Wantrouwend naar vreemd. |
Pups groeien in huis op. 1!_ jr. ,
gar. Telef. 02908-1526. (
Te koop PERZISCHE poezen :
en kittens. Goede tehuizen ge- |
zocht. 06750-41739.
Te koop FJORDEN-RUIN, 4,5 .
jaar, betuigd en onder zadel, p
Inl. 08309-52408/52065. j
T.k. MALTEZER LEEUWTJES, i
8 wkn., ingeënt en ontwormd, i

’ 350. Telef. 040-511632
GOLDEN RETRIEVERPUPS, !
stamboom, ing. en ontw., met
gezondh.certif. 04167-81326.
T.k.a. dubb. geelkop AMAZO- !NE, handtam, m. nieuwe kooi,
pr. ’ 1000. 030-447755.
T.k. KUIFPARELHOEN, Pala-
wan, Sumatra patrijs, Roul- |
roul, satir en 3 woestijnegeltjes.
Telef. 05750-20973.
BOUVIER>'ENNEL heeft pups
van uitmu.itende ouders, met
NBC-garantie. 04990-76705.
T.k. PERZISCH katertje, 15
wkn ingeënt en ontw., met
stam joom.Telef. 035-42906.
T.k. BORDER COLLIEPUPS, 7
weken, met stamboom, ing. en
ontwormd. Telef. 04258-2060.
T.k. nest ST. BERNARDPUPS
(korthaar) met stamb., enz.
04709-86053(Nrd.-Limb.).
T.k. YORKSHIRE-TERRIERS,
10 wkn. oud, ing. en ontw.,
zeer kl., 04137-9684.
T.k. Duitse DOGGEN, gevlekt
en zwart, met stamboom, 6
weken oud. Inl. 04108-17620.
T.k. GOLDEN RETRIEVER-
PUPS, ing. en ontwormd. Te-
lef. 04241-1348.
T.k. JACK RUSSELTJES, 1
teefje en 1 reutje, kortharig, 3
mnd, ing., ontw., getat. en ge-
registr. En 4Jack Russelpups, 7
wkn., kortbenig, ing., ontw.,
getat. en geregistr. 05243-1509.
T.k. gladharige FOXTERRIERS,
10wkn., ing., ontw., kamp.afst
Telef. 06147-1308/1957.
T.k. weg. beëind. v. ruitersport
3-jarig rijpaard, stokm. 1.68 m,
m. pap., ’ 4750. 04902-15890
T.k PERZISCH blauw katertje,
6 maanden, met stamboom, +
inenting. Telef. 079-416910.
GOLDEN RETRIEVERS en
Chow-Chowpups, ing., ontw.,
getat, garantie. 023-276537.
MALTEZER Leeuwtjes, volle-
dig ingeënt, plus paspoort, è

’ 450. Telef. 01623-20305.
T.k. nestje langhaar CHIHUA-
HUA'S, met stamboom, van
kamp.afstamm., div. kleuren,
ing, en ontw. Inl. 05437-74210.
T.k. prachtige gele BOXER-
REU, ± 1 jaar, met stamboom.
Geen handelaren. 073-563837.
Weg. omst. t.k. pracht bruine
NEW FOUNDLANDER, teef,
1% jr.met stamb. 05280-71735.
T.k. BLOEDHONDENPUPS,
met stamb.,- ing., ontw. en ge-
tat. Telef. 08895-41552
CHIHUAHUA'S. langharig,
met stamb., gezond, lief. Bellen
alleen zondag: 05485-95467.
Perzisch SCHILDPADPOESJE,
13 wkn., met stamb., ing.,

’ 500. Telef. 020-6317416.
T.k. VLINDERHONDJES, 9
weken oud, met stamboom,
ing, en ontw. Inl. 04105-16776.
Ruwharige TECKELPUPS,
stamb. Teckelkennel „Oister-
wijks Hoekje", 04242-83628.
Franse BULLDOGPUPS, met
stamb., ing., ontw., zeer goede
afstamming. 04108-15038.
TERVUERENSE HERDERPUP,
teefje, ing., ontwormd, stamb.,
kamp.afstamm. 01821-2925.
Te koop Franse BULLDOG,
teefje, 3 jaar, met stamboom.
Telefoon 05498-44401.
Duitse HERDERPUPS, stam-
boom, ouders HD-vrij, ingeënt
en ontwormd. 05910-14869.
WAARSCHUWING!!! Koop
géén Dobermann zonder eerst
kontakt te hebben opgenomen
met de rasvereniging. Inf.:
mevr. J. Havik, 075-210170.
T.k. WELSH-TERRIERS, 4
mnd., ing. en ontwormd, met
stamboom. Telef. 08376-14530.
YORKSHIRE TERRIËR pup,
reutje, 9 weken. Perz. poes, 2
jr.,wit, stamb. 073-423457.
SCHOTSE COLLIES (Lassjes).
ouders heupen en ogen goed-
gekeurd, met stamboom, ing.
en ontw. Telef. 04950-37609.
T.k. marathon/AFRIJWAGEN
voor paarden, moet nog ge-
verfd en bekleed worden.
05230-16200/13918.
T.k. YORKSHIRE-TERRIER-
PUPS, 6 weken, ingeënt en
ontwormd. Telef. 04108-14845.
Mini-Yorkshire en West Highl.
White TERRIËRS, Maltezers,
toypoedeltjes, dwergkeesjes,
pekineesjes, Fr. bulldogs,
Schotse collies. Keucheniusstr.
32 Veenendaal,08385-24587.
U zoekt een KOOIKERHOND-
JE? Eigen bemiddeling: telef.
05700-33749.
Wij hebben momenteel PUPS
van uitmuntende ouders, voor
serieuze liefhebbers. Bouvier-
kennel Van de Novadjendieh,
telef. 05981-222
T.k. prachtige, grijsblauwe,
KEESHONDEN pups, 7 wkn.,
ing./ontw. 08386-1486,n.o.z.
T.k. 2 HEILIGE BIRMANEN ka-
tertjes, 13 weken, sealpoint, è

’ 250. Telef. 05206-45581.
Nest AIREDALE-TERRIERS
stamb., ing. en ontw. Van uit-
muntende ouders. 04186-1444.
T.k. volbl. ARABISCHE merrie,
Larenstein's Corifah, 12 jr.,
st.m. 1.54 m, startpap. aanw.

’ 5500. Inl. 02246-3043/1291.
T.k. 2 Perzische rode KATER-
TJES met stamb., mooi, lief en
gezond. Inl. 03440-21730,Tiel.
Wij hebben nog 4 zeer mooie
PYRENEESE Berghondpups
t.k. m. prima stamb. 05177-429.
T.k. MASTINO NAPOLITANO
pups, blauw, m. stamb., 10
wkn. oud. Telef. 040-434972
Duitse HERDERPUPS, ingeënt
en ontw., ’ 300. Zat. hele dag,
zond, v.a. 18uur: 03450-17341.
T.k. HENGSTVEULEN, v. Lec-
tor. Tevens rijpaarden v.a.

’ 3250. Telef. 01825-3095.
PERZISCHE kittens, 15 wkn.,
zwart/wit, mooi en lief van
karakter. Inl. 02522-31283.
Weg. omst. CAIRN TERRIER-
PUPS, 3 maanden, ing. en
ontw., getat. Inl. 023-276537.
T.k. aangeboden kruising
BOBTAILPUPS. Telef. 045-
-259699.
Schattige BOBTAILPUPS te
koop, ontwormd en ingeënt.
Inl. 04104-98599.

T.k. schitt. zwart BRITS kort-
haar katertje, m. stamb., v. zeer
goede afkomst. 03412-58791.
Ruwh. TECKELPUPS, 8 wkn.,
ing., ontw., getat, d.paspoort,
’3OO. Inl. 05271-1780.
Blauwe DUITSE DOGGEN,
reu, 10 maanden. Telefoon
03446-1430.
T.k. BLAUWSCHIMMEL, 1.35
m, 114 jr., ’l6OO. Bruine pony,
1.25 m, bereden en betuigd,

’ 1800. 4-w. rijtuig + showwa-
gen ponyform., 2-w. rijt. voor
paard, ’ 1600.02279-2338.
Zoekt u een HOND? Neem er
een uit het asiel. Bel Bond tot
bescherming van honden,
070-3556981.
Dir. van fokker pracht. SKYE-
TERRIER, teefje, 3 mnd.,
stamb., ing., ontw. In huis op-
gegroeid. Telef. 076-655138.
T.k. CAIRN TERRIERPUPS,
met stamb., ing., ontw., in huis
grootgebracht. 01683-2649.
Nestje pracht. Engelse BULL-
DOGPUPS, 7 wkn., m. stamb.,
ouders aanw. 04167-77227.
ROTTWEILERPUPS, met
stamb., ing., ontw., h.d.gar.,
telef. 01693-1940.

Babytjes
araatjes, grijzeroodstaartjes

amazonetjes, kaketoetjes
al voor ’ 100 p.m., met levens-
garantie, uit eigen kwekerij.

Dennis
Dennis adviseertBingo-korrels

via dierenarts te verkrijgen
020-6657658

Te koop 4-jarige zwart/bruine
KAISERSTERN merrie, 1.65m,
goed gereden, goed springen,
vr.pr. ’lO.OOO. Klin. en röntg.
goedgekeurd.035-212131.
CHIHUAHUAPUPS, ingeënt
en ontw., kamp.afstamming,
met stamb. Inl. 04243-2145.
T.k. HENGSTVEULEN, vader
Equador, moeder Keur
Preferent, telef. 05275-2566.
Te koop AIREDALE Terriër-
pups geb. 19-3, m. stamboom,
ingeënt, ontw., 013-356417.
HAFLINGER, 7 jr.. 5 mnd.
drachtig, goed betuigd en ber.,
geen pap., ’ 2650. 023-323040.
Te koop: chow-chows en
DOBERMANN. Telef. 08867-
-1662
T.k. KONGO grijze roodstaart
papegaai, handtam, praat,
lacht, danst etc. 020-6175882
WEST-HIGHLAND WHITE
terriërpups, 6 wkn., ing. en
ontw., ’ 550. 04976-43931.
GOLDEN RETRIEVERPUPS
t.k., volledig ingeënt en ont-
wormd. Telef. 08383-6148.
Gevraagd: flinke HULP voor
stallen te mesten. T.k. 5 jr.
KWPN ruin br. (v. Zeppelin) 1
jr. Arab. volbloed hengst en
merries, 4 jr. Arab.sch. hengst.
Telef. 020-6326228.
Te koop schotse TERRIËR, reu,
10 weken met st.boom. Telef.
06496-72627.
T.k. WELSH merrie, 6 jaar, Pa-
lamino, schofthoogte 1.25, leu-
ke wedstrijdpony, zeer lief en
betrouwbaar. Geen handela-
ren. Telef. 075-211380.
T.k. pracht. DOBERMANN-
PUPS, ingeënt en ontwormd,
metkamp.afst. 08866-3151.
Uitgebr. SHAR-PEI-KENNEL
met veel geïmp. lijnen' heeft
momenteel pups voor redel. pr.
pi. gar. en stamb. 05186-2331.
PERZISCHE langh.katjes,
col.points en zwart smokes.
Showkwal., H'sum, 035-44648.
T.k. v. part. pr. YORKSHIRE-
TERRIERPUPS, voll. ing.,
ontw., red, prijs. 04110-1747.
T.k. prachtige AIREDALE-TERRIERPUPS, 10 wkn. oud,
met stamb., van zéér goede af-
stamm. Telef. 05486 54085.
T.k. pracht. SCHOTSE COL-
LIEPUPS (Lassie), ing. en
ontw. 08866-3151.
T.k. jonge LABRADORS met
stamb en ing., tevens teefje,
3 jr.Telef. 04110-1313.
Staffordshire BULLTERRIER-
PUPS, vader Ned. kamp. Nero,
moeder wereldkamp.afstam-
ming. Inl. 04108-15383.
BOUVIERPUPS van wereld-
en Europees kampioen met
stamb. Oren gecoupeerd, Ned.
afst. Inl. 09-3211754494.
CAVALIER King Charles spa-
nielpup, blenhein, 10 wkn., ing.
ontw., m. stamb. 03499-86306.
T.k. Molukken KAKETOE, zeer
tam, lief voor kinderen, ’ 2500.
Inl. 03420-91412
T.k. FLATCOATED retrievers,
stamb., ing., ontw. pi. getat.,
plm. Bwkn„ 02998-3446.
RAS/BASTAARDHONDJES,
Maltezers, Jack Russels, Vor-
ken. 020-6190351, 03240-40185
T.k. PERZISCHE kater en Perz.
poesje, 6 mnd. oud, m. stamb.
Telef. 02244-1583.
T.k. YORKSHIRE TERRIËR
pups, 9 wkn., kamp.afst. Telef.
04970-16983.
Blonde LABRADORPUPS, met
stamboom, prima afstamming.
Telef. 04905-1433.
Prachtig Perzisch silver tabby
point POESJE, stamb., in huis
opgegroeid. 03499-82431.
Nestje mooie Friese STABIJS,
ingënt + paspoort, Amers-
foort, 033-722766.
T.k. JAPANSE poolhonden,
puppies, Akita Inu's met zr.
goedestamb. Inl. 04127-9200.
T.k. weg. omst. E-PONY, 10 jr.,
Connemara-merrie, stekelhari-
ge vos, stokm. 1.53 m, LL-niv.,
goed karakter, drachtig v.d.
NRPS hengst, S. Marnix. Telef.
02207-13874,na 16.00uur.
Wildkleur ABESSIJNEN, 1 p.
en 1 k„ ingeënt en ontwormd,
stamboom. Telef. 078-310321.
ROTTWEILERREUTJES, 12
wkn., met stamb. Zijn zindelijk.

’ 600 p.st. Eethen, 04165-2378.
T.k. Abessijn en Somali KIT-
TENS, kater, Felikat stam-
boom. Telef. 072-619385.
T.k. SHIH-TZUPUPS, ingeënt,
ontw., stamb., huisel. kring, lid
rasvereniging. Inl. 05146-3879.
T.k. weg. omst., zeer voordelig,
ROTTWEILERPUPS, m.
stamb., ouders HD-vrij, beide
aanw. 05122-1482.
T.k. PRACHTIG Belzentuig,
compl. met haam, karkussen,
broek, hoofdstel, enz. Met veel
koper beslagen. Tev. dwerg-
varkens, wit/zwart. Telef.
08385-22816.
T.k. lang- en ruwh. Kaninchen
TECKELS, ing. en m. stamb.
Inl. 08859-52170.
BOUVIERKENNEL b.a. ond.
voll. gar. teef, 7 mnd., lid NBC.
035-233462

T.k. mooie, 9-jarige, bruine,
POOLSE merrie, st.m. 1.67 m,
niet geschikt voor beginners,
vr.pr. ’6OOO. Telef. 043-
-434748,b.g.g. 043-432311.
Berelieve heilige BIRMAAN-
TJES en somali's, voor liefde-
vol tehuis. Telef. 01859-14812.
T.k. Duitse HERDERPUPS met
stamboom, 7 reuen, 3 teven, 7
wkn. oud. ingeënt, ontwormd.
Telef. 05118-2364.
Mooie MECHELSE herders, 3.5
mnd. oud, ingeënt en ontw.
05776-1080.
TERVUERENSE HERDER-
PUPS, v. erkende kennel 't
Huukske, f 550. 04976-42551.
T.k. JACK RUSSELLS, laag-'
benig, 3-kleurig, ingeënt en
ontwormd. Telef. 01612-22922.
Mooie 9-jr. zwarte MERRIE,
1.60 m, ’3OOO. 2-prd. Wesco
trailer, 82’ 3500. 033-945511.
T.k. JACK RUSSELS, ingeënt
en ontwormd, vader en moeder
aanwezig. 076-140604.
Te koop BLAUWE RUSJES,
met stamboom, ingeënt. Telef.
072-335166.
T.k. 6-jarige E-PONY, met
WPN-afstamming, v. Visioen,
m. Notaris, vosruin, 1.56% m,
goed dressuurpaard, veel
springverm. Kesselersweg 2
Almelo (Ov), 05490-66783.
T.k. YORKSHIRE terriërpups,
ingeënt en ontwormd. ml.
076-200975of 01653-7149.
T.k. 13-jarige VOS MERRIE, v.
Jurriaan, hoogte 1.69 m, L-spr.,
L-dress., ’ 5500. 02990-35455.
Pracht DUITSE HERDER, reu,
TA jr., zond. st.boom. Vaste pr.

’ 300. Telef. 076-140144.
T.k. wegens tijdgebrek KWPN
VOSMERRIE, 10 j., V. Le Mexi-
co, B-dress., 100% betrouwb.,
verkeersmak, stokm. 1.58, pr.

’ 6750. T.k. bruine KWPN mer-
rie, 13 j., V. Fresco, L-dress.,
L-springen, 100% betrouwb.,
verk.mak, stokm. 1.62 pr.

’ 6250. Telef. 02997-4405.
T.k. langhaar TECKELS, ook
black en tan, met pracht
stamb., standaard en dwergjes,
met gar. 08383-6536.
Diverse Arabische VOLBLOED,
paarden, verschillende jaargan-
gen. 020-6329398.
T.k. nest SCHOTSE COLLIES,
met stamb., plus alle inentin-
gen, 9wkn„’ 750. 040-510076.
T.k. Arab. volbl. HENGST, 6 jr.,
mooie gangen* vader Amal,
zeer lief, ook onder het zadel.
Vr.pr. ’ 8500. Inl. 020-6931741.
T.k. SHETLANDERS. Jacob
schapen en Welsh pony. Inl.
03483-4146.
BOXERPUPS, 8 wkn., ingeënt,
ontw., stamboom, goede af-
komst. 03447-2569,na 13uur.
2 goed bereden C-PONY'S,
supermak, stokmaat 1.36 m,
merries. Inl. 08877-2825.
T.k. BANDOGPUPS, kruising
Pitbull/Rottweiler, ingeënt en
ontwormd. Telef. 05113-3581.
T.k. JACK RUSSELPUPS, in-
geënt en ontwormd. Telef.
08350-23233.
T.k. mooie BORDER COLLIES,
met stamboom, ing., getat,
ontw. Telef. 04103-2154.
T.k. Amer./Canad. witte HER-
DERPUPS, teven, ing., ontw.,
stamb. + pasp. 013-356914.
T.k. 3 PERZEN, 2poezen wit en
rood, gecastr. kater, blauw,
met stamb. Inl. 033-651111.
Prachtige BOUVIERPUPS, 5
weken, ontw., ingeënt, stam-
boom, kampioensafst. Lid Ned.
Bouvierclub, 04923-62406.
Brave RIJPONY, NF, 8 jr., 1.48
m, LL, ’ 3450. Haflinger, 4% jr.,
1.46 mtr., witte manen/st., be-

reden, ’ 3550. Inl. 020-6010833.
Perz. KITTEN, pracht, lilac
vacht, 12 wkn., zeer aanhank.,
stamb., ing. Telef. 03481-1762
C-PONY Palomino, ruin,
stokm. 1.36 m, M 2 dressuur
prof, kamp. 91. 03425-1218.
T.k. ruwharige DWERGTE-
CKELS, m. stamb., vader en
moeder aanwez. 04243-3504.
DOBERMANNPUPS, mit
stamb. Kennel van de Beem-
sterhoeve. Inl. 02263-53849.
DUITSE HERDER-PUPS met
stamb., ing. en ontw. vader en
moeder HD-vrij. 05159-1575.
T.k. BOUVIER, reu, 3 jr., met
stamb., en politieh.certific. A.

’ 1000. 072- 617598, na 11.30 u.
T.k. Amerikaanse PITBULL-
PUPS, met stamboom, ingeënt
en ontwormd, uit betrouwbare
lijn. Telef. 04187-2051.
T.k. E-PONY, 4 jaar, ruin, ver-
keersmak, ingetuigd, en een
Haflo-Arabier, " ruin, VA jaar,
getuigd. Telef. 04990-71892.
T.k. Amerikaanse PITBULL-
PUPS met stamboom, ing. en
ontw. Telef. 05486-18983.
T.k. ROTTWEILERPUPS, 8
wkn., ing., ontw., m. stamb. en
schrift, gar. Inl. 04929-61953.
Leuke jonge KRUISING-
HONDJES, plm. 8 wkn., lang-
en kortharig, gr. en kl. soorten,
gr. keus. Ook Boomers. Lako
Kennels, 085-250786.
Duitse HERDERPUPS uit keur-
fok, beide ouders vele malen
topuitmuntend in Ned. en
Duitsland, voll. afgericht en
HD-vrij, ’ 700. 01820-10008.
JACK RUSSELLPUPS, 2- en
3-kleurig, laagbenig, ing. en
ontw. Telef. 04241-1348.
T.k. QUESSANT mini schapen
en dwerggeitjes. Telef. 07220-
-19497.
MALTEZER LEEUWTJES, 8
wk. Shih-tzu's, Bwk., voll. ing.,
ontw. 020-6921842
2 MAINCOONE katers, 7 mnd.,
prima stamb. Telef. 05944-
-1681.

Te koop '3-jarige bruine, zeer
goed bewegende hengst, lief
karakter en licht aangereden.
V. DORUTO MV. Important
MM. keur-preferent. " Hengst-veulen (bruin), geb. 13-6-'9l,
keuring N.H. 1e premie kan
apart bewegen. V. Elcarona
MV. Important MM. keur-pre-
ferent. Telefoon. 02262-2495.
LEONBERGSE Hondenclub,
voor objectieve informatie. Te-
lef. 072-610971.
West Highland White
TERRIERPUPS, teefjes, met
stamb., lid rasver. 04998-73753.
Binnenkort pups af te geven
van onze COCKER SPANIELS,
div. kleuren. 03450-20606.
T.k. DUITSE STAANDER
draadhaarpups met stamboom.
04958-96233,Budel-Schoot.
T.k. nest jonge ROTTWEILERS
met stamboom. Ouders HD-
vrij. Tev. rottweiler, reu, 1%
jaar, HD-vrij. 05724-1508.
Nestje prachtige, ruwharige
DWERGTECKELTJES, met
stamb., ing. 08340-26496.

I fi

flj JOURET MANAGEMENT CENTER
Jouret Management Center In verband met de groei van onze Europese organisatie, zoeken wij voor de Nederlandse
is sinds 20 jaareen zeer markt een

SsSSr TRAINER/CONSULTANT (M/V)
Zwitserland. Defunctie: De trainer/consultant zal na een gedegen opleiding zelfstandig klanten gaan
De activiteiten hebben beheren met betrekking tot: opleiding, training en advisering van medewerkers op
betrekking op opleiding en verschillende niveaus. De onderwerpen hebben betrekking opmanagement-vaardigheden,
training van managers en commerciële communicatie en integrale kwaliteitszorg.
marktbewerkers in zeer Daarnaast wordt van de trainer/consultant verwacht dat hij/zij zelfstandig projecten kan
uiteenlopende branches. acquireren en inbreng heeft bij ontwikkeling en/of innovatie van bestaande produkten.
Binnenkort opent Jouret Specialisatie op één bepaaldvakgebied behoort, naast totale inzetbaarheid, tot de
Management Center een mogelijkheden.
vestiging in Nederland. profiel: Om deze veeleisende maar boeiende functie goed tekunnen uitoefenen is

een enthousiaste en flexibele opstellinggewenst. De trainer/consultant heeft ten minste
een HBO-opleiding, eventueel aangevuld met management-en/of marketing-cursussen.
Hij/zij vervult momenteel een leidinggevendefunctie in het bedrijfsleven of is inmiddels
werkzaam als opleider.
De leeftijd ligt tussen de 28en 38 jaar.
Salariëring: De basishonorering is uitstekend.
De eigen inzet en prestaties hebben een direkte invloed op het totale inkomen.

Geïnteresseerden worden verzocht de schriftelijke sollicitatie met pasfoto te richten aan:
Jouret Management Center,
t.a.v. de heer J. M. Jouret, referentie TCN.
1 Pantheonlaan -1080 Brussel - België

XJ.Oll3.riCl Johnson Matthey coiourandPrintDivision :::::::■:::::::"::;
Blythe ontwikkelt en produceert halffabrikaten en eindprodukten voor de- ■.:.:.::■:":::>:$!
coratietechnieken, welke worden toegepast op aardewerk, porselein en .::":■:"::::::::$■jgg§jg§§§§ glas. Deze hoogwaardige produkten worden over de gehele wereld af- :X::::.:.::::::;j*SxXX§S§s| gezet. Blythe is een dochteronderneming van Johnson Matthey PLC. Het :X.XvX.;:.ïj§BB«j^ bedrijf, gevestigd te Maastricht, telt ruim 150 medewerkers. Het kwaliteits- ;:":":":":::":::::;''

SkxSxXXX» beleid vormt een belangrijk onderdeel van het ondernemingsbeleid, in ver- .X.X:£:j.;::j:lii|||§ band met de geplande doorgroei van het ISO-9002 systeem zijn wij op zoek $$$$$I QÜALITY MANAGER (§§
!§»§§«« Functie-informatie: u bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van '$$$:&»|x||» het kwaliteitsbeleid. Onder uw leiding groeit het ISO 9002 kwaliteitsbor- ::::::::XJ::::jil
sSggS&ifó gingssysteem uit tot een Total Quality Management System. Bij deze :::::::::i:.::%8
&SSBBS&X ontwikkeling stimuleert en begeleidt ude organisatie in haar streven naar :;:;:_>:;:;:;:;M
■öhSSSksh» continue verbetering. Hierbij ziet u tevens nauwlettend toe op een eff iciërv :s:s:sJ^Sggra^ te en effectieve afstemming tussen bedrijfsvoering en kwaliteitszorg. U
s«il«w bent, op het gebied van integrale kwaliteitszorg, het centrale aanspreek-
KggzjS^ punt en slaagt er, dank zij uw overtuigingskracht en voorbeeldfunctie, in ?Hfi£i£SwSSJÏ?|SS£ uw "afnemers" van het belang van kwaliteitszorg te doordringen. 3H»B§ls_
.■i-ivi.?-1-:-: Functie-eisen: u beschikt over een opleiding op H.8.0.-niveau, (H.T.S.- «««§«SKv-v-wi Procestechniek of Chemie), aangevuld met relevante Q-opleidingen (Q.M., 8§8»i§8
&:$:■:":■:?: S.P.A., S.P.C.). Minimaal 5 jaar ervaring in kwaliteitsmanagement en kennis ||||»«:::::.:.:::::::::::. van statistische gegevensverwerking vinden wij een vereiste. U bent goed !§»»«$
::::i::..::::::::: bekend met automatiseringssystemen en chemische processen. Gelet op de _xi«i«|
&:$:$:":":". internationalecontacten beheerst ude Engelse, Duitse en, bij voorkeur, de g§gg§B
"&:&:":":":": Franse taal in woord en geschrift. Uw leeftijd ligt tussen 35 en 45 jaar.

".".".".vi-X-X Wij bieden: een zelfstandige en afwisselende functie met grote verant- ;igi&||
":":§:":":":":":": woordelijkheden, een aantrekkelijk salaris en uitstekende secundaire ar-
":":":;:;:":":;:":;: beidsvoorwaarden. * §§ili§§B!ï
X.&i&S Telefonische informatie kunt u inwinnen bij de heer H. Schulze onder §§§§§1^
$:s:s:ss nummer 043-686613, na 20.00 uur 045-259461. Sollicitaties onder vermei- «»»§«
&X&&X din9 van BLH/QM/1191 te richten aan: Söjslisl:X:::.X:X:X Adviesbureau Schulze & Partners,
::":":":::;:.:.:"::: Kasteel Holtmeulenstraat 9, ~, » §8&5W«
■vX:x::::::v S&P is lid van de Nederlandse Vereniging
xlxjxjxlx: voor Personeelbeleid. Uw sollicitatie wordt
■X:jx:|i|:|i|:| strikt vertrouwelijk behandeld. | |

SCH^
Personeelsmanagement

Werving en.selectie
Training en opleiding; . : , X

3-kleurige BOEREN-FOKJES
ingeënt en ontwormd. Telef
04241-1348.

,T.k. mooi nestje BOUVIER-. PUPS, m. stamb., goed karak-
ter, ing, ontw. 02293-3190.

Postzegels, munten
e.a. verzamelingen

Zwarte oude pick-up, 1946,
koffermodel; zwarte koffer met
78-toerenplaten, ± 1946-1960
o.a. Presley en Belafonte, met
oud platenrek. Alles in goede
staat. Alleen tegen goed bod.
Br. 59-25835 bur. bl. Adam.
DINKY TOYS etc. Ruilbeurs,
zo. 3 nov. 10-15 uur. Marcanti,
Janvan Galenstr. 10, Adam.
De hoogste prijs voor uw
emaille REKLAMEBORDEN.
Telefoon 030-341098.
Duizenden MUZIEKDOZEN bij
de enige speciaalzaak van Ned.
Speeldozenhuis, St. Jorisstr.
14, Amersfoort, 033-612459.
M.P.0.-'BB MUNT/POST-
ZEGELBEURS op zond. 3 nov.
van 10-17 uur in Groothandels-
geb.. Stationsplein 45, R'dam.
Inl./res. 05120-31175.
Verzamel, geeft v.a. ’ 750 voor
emaille RECLAMEBORD o.a.
Caballero, Leerdam Glas, Be-
verol, Rotterdamsche Lloyd.
Telef. 075-213996.
T.k. gevr. door verzamelaar
SCHILDERIJEN van Ned.-ln-
dië, telef. 01829-3492
Verzameling van ruim 100
DINKY TOYS, in één koop
/ 9000. Zonder contanten on-
nodig te reageren. 02245-1829.
POSTZEGELBEURS, zondag 3
nov., 1200-16.00 uur, gebouw
De Reijke, Spaarndammer-
straat 4Ï60, Adam, toegang,’ 250. Leden gratis.

T.k.a. verzameling MUNTEN
en oud bankpapier. Br. 59-

-i 25631 bur. bl. Adam.
T.k. 3 st. guld., '89+3 st.
guld., '90 + 3 st. rijksd., '90 +
3 st. dubb., '88 (schaars), voor
’4O. UNC, 01857-2495.
Beëdigde makelaars zoeken
COLLECTIES, postzegels en
munten. Gratis taxatie, evt. aan
huis. Rokin 60. Telefoon 020-
-6230261/6242380.
T.k. POSTZEGELVERZ. +
E.D. E. in tweev. 1970-1990
Ned. T.e.a.b. 01751-14203.
T 33 COCKPITGEDEELTE van
de T 33 flight-simulator, prijs
n.o.t.k. Telef. 04118-2214.
Hoogste bod op uw collect./
partijen POSTZEGELS, mun-
ten, ansichtkaarten, plaatjesal-
bums, vorstenhuizen, filmster-
ren, bankbilj., oude schilderijen,
curiositeiten etc. Gratis taxatie.
Fa. W. Tieman, N.Z. Voorburg-
wal 300, Adam, 020-6263243.
Contante TOPPRIJZEN voor
postzegels, telef.krt, munten,
en goud! T. Peters, Rosma-
rijnst. 7, Adam, 020-6222530.
Verzamelaar zoekt oude BIER-
BLIKKEN uit de jaren '50-'6O.
Telef. 04163-74337.
Te KOOP collectie zeldz. Britse

! postzegels, vr.pr. ’ 5000. Coll.
Rhythm 8. Blues-singels, _
250, orig. labels, v. verzamelaar,
vr.pr. ’6OOO. Bel na 18 u.
02280-15948.

'____________________________-___________--__^ m_—^mt^^^^^mmmm^mm

" Diversen

'Zeer erv. KAARTLEGSTER/

' helderz. voorsp. toek. nauw--1keurig. Ook schr. 020-6648995.

'Professor Abdul Waheb, HEL-
DERZIENDE, medium, helpt u- in geluk, liefde en relaties. Be-

' schermt u tegen slechte invloe-
den, snel resultaat, telefoon.010-4625537.

t METAALDETECTOREN, USA.
070-3681121 of 070-3912743,
j05771-1209 en 03434-54463.,VOORSPELLINGEN; de bijbel
al eeuwen lang. Bewezen 100%
jwaarheid..GOLD RUSH, verkoop en ver-
huur metaaldetectoren. Telef.; 020-6682368 of 05203-6531.
WHITE'S Eagle Spectrum digi-. tale metaaldetector, ’ 2250.
Connector BV, 023-319240.: T.k. CARNAVALSWAGEN, 15
unieke poppen, geheelvan pol.,
i.z.g.st. 04108-13903.

Gezonde VOEDING die rijk
maakt. Primeur in Europa, 'n
kans voor u. 'n eigen bedrijf!
Geen diploma's, wel inzet, zin,-
eerlijkheid en geduld. Br. 60-
-25924 bur. bl.Adam.
PARAGNOST voor oriëntatie,
ontplooing en zingeving. Bel na
10.00uur, 020-6982035.
Occult MEDIUM uit West-
Afrika. Ser., met ervaring van
werk, zaak, liefde, relaties,
vriendschap en emotionele
problemen. Resultaat na 7
dagen.Telefoon 023-310732
Gratis HELDERZIENDELIJN.
Bellen toekomst + voorspel-
len. Fotobewerking magie.
Telef. 070-3684001.
Zie uw toekomst glashelder
met zon PERSOONLIJKE
horoscoop (± 55 bladzijden!!!)
van drs. Vos. Bel daarom 013-
-564232 (24 u.) v. gratisfolder.

Astrologie
persoonlijke, relatie-horos-
coop, toekomstanalyses. Info:
Alpheratz, pb. 3381, 7500 DJ
Enschede, 053-323735(24u).
Prof. BAKASSO, gespeciali-
seerd in liefdesproblemen, faal-
angst, examens en hulp bij
werk/zaken. Gegarandeerde
werking binnen enkele dagen.
Telef. 020--6685123.
T.k. WINDMOLEN, 16 wieken
(langzaamdraaier), 10è 15kW,
met netkoppeling, spec. ge-
schikt voor verwarming.
’13.000. Inl. 05174-9253.
Excl. HERENRING met briljant
van ca. % karaat, VSI Top
Wesselton, tax.rapp. aanw. Te-
lef. 020-6907935of 6995812
TELEPARAGNOSTE, er is
meer tussen hemel en aarde.
Mijn bijzondere gave kan ook u
helpen. Mw. M. Idzinga,
01883-11802
Uw ONBEWUSTE wil kunt u
zelf in werking stellen, leder
door u gewenst doel zult u
hierna bereiken, iedere wens
van u zal worden vervuld. Gra-
tis uitv. ml.: Lestikoff, Postbus
8981.1006 JDAmsterdam.
Wint u nooit wat met lotto of
roulette?? Psycho-astroloog
drs. R. Vos heeft al duizenden
aan een grote prijs geholpen.
SUKSESKANS 85%! Bel 013-
-564232 (24 u.) v. gratis folder.
HELDERZIENDE/magnetiseur.
Telefoon 03403-75143, ook in
hetweekend.
HELDERZIENDE mw. v.d. Laar
voor consult, 010-4256146 of
paran. behand. (ook viafoto)

ASTROLOGE en kaartletfl.
gespiec. in voorspellen op ;
turn, telef. 020-6922679. J
OPENHAARDHOUT vanj,
en beuken, 3 m 3thuigebj vvoor ’ 450. Telef. 023-3753 i
GRATIS adviezen; o.a. s"
sex, relaties, toekomst. D 6
bel al eeuwen actueel! (
Dhr. ALI, medium voor hd )
rugbrengen van uw gel' (
examens, succes in v
werk, geluk, bescherming 'gen vijandenetc, resultaat' (
zekerd, 020-6861627. J,
SCHATZOEKEN, succji
met Gelan metaaldetect'',
04105-12949.
T.k. 500 rubber TEGELS, \50 cm, prijs ’ 25 per tegel 3'gedrukreiniger KEW 110' i380 V, ’ 750.04118-2327. J'
T.k. ROULETTE-SYSTÉJ:winst ’ 1000 per uur. Niet£,
geld terug. Inl. Hofman, "'bus 377, 3850 AJ Ermelo.
Uw leven verbeteren? o>e_\liefde en geld? Uw toekC1kansen en karakter ken'
Astro'Plan maakt uitgebj
persoonlijke HOROSCO°
Gratis informatie: Pos"
66233, 2506 GE Den Haag^
Te koop diverse partijen^
MULTIPLEX. Na 19 u. 0#
63990. _,
Luxe GESCHENKBLIK 9e
met 15 topkwaliteit leliebO
p.p. blik ’ 27,95. Hoff Gar"
P.b. 178, Steenbergen. _^

Uw SPEURDER faxen? Jkan 24 uur per dag, 7 <A
per week op: 020-585.8030 ,

-*
Boeken

Vaarwel
Blauwe tram

Fotoboek over de laatste jaren
van het NZH trambedrijf is
weer verkrijgbaar.
176pag./180 foto's// 36,95.

Dé Haagse tram
Fotoboek over de Haagse
stadstram, per. '45-65, is weer
verkrijgbaar.
164pag./170 foto's/’ 36,95.

Rotterdam per
tram

Fotoboek over de Rotterdamse
stadstram, per. '45-'6B, uit
voorraad leverbaar.
164pag./170 foto's// 36,95.

Bestel via uw boekhandel of bij
de uitgever: A. van Kamp
Heersmeeth 14
1851 EJ Heiloo
Telef. 072-331291

GROTE WINKLER PRINS,
druk, 1979-1984, 22 i
z.g.a.n. + Suppl. 1993, ’ %
Waterl. Boekhuis, 02903-12?
Z.g.a.nieuwe Oosthoek E^
CLOPEDIE, 21-delig, + 2f
boeken, ’ 850 020-6312769/
T.k. GEVRAAGD: boeken <-]
sus Sportvakhandel Dete*]
t/m 3e jr.Tevens schrift, of.
Sportvakbrevet. 08863-156^

Encyclopedieëi1
allernieuwstecompl. uitga'

50tot80%KORTING!N
Winkler Prins, Oosthjj
Spectrum, Larousse, *
Britannica. Gratis thuisbez.

BOEKHANDELFAST .
Bel 040-513234 of stuur <A
frank, brief naar Antwoof'
10613, 5600 WB Eindhoven^
De gemakkelijkste manier
een SPEURDER te plaats^
het nummer 020-6.805809
draaien. Dagelijks van 8-21 "

Nieuwe wintercollectie bij de
grootste en goedkoopste
ledergigant van Nederland.
Zondags geopend in: Baarle-
Nassau, Hulst, Putte, Sluis, ;
Scheveningen, Valkens-
waard/Lommei, Ophoven,
Vroenhoven. ITALIA LEAT-
HER WEAR v/h Dankers! Keu-
ze uit 10.000 stuks lederen kle-
ding, korting van 20% tot 50%.
Lederen dames/heren motor-
jack nu v.a. ’ 159. Suède en le-
deren parka's dames en heren
v.a. ’ 299. 3/4 lederen dames-
en herenjassen v.a. ’ 199. Le-
deren dames- en heren lammy-
coats v.a. ’199. Vesten met
leer v.a. ’ 129. Lederen dames-
en herenjacks v.a. ’ 159. Lede-
ren broeken v.a. ’ 129. Lederen
jurken v.a. ’199. Lederen mo-
torjassen v.a. ’ 199. Kinder leer
en suède jacks v.a. ’ 89. Ge-
specialiseerd in grote maten.
Gespreide betaling mogelijk.
Elke dag, ook op zondag: Baar-
le-Nassau, Wevestraat 4, telef.
04257-8960 (industr.terr.). Val-
kenswaard/Lommei, Luiker-
weg 640, telef. 09-
-3211.66.36.20 (aan grenswis-
sel). Hulst, Gentsestraat 16, te-
lef. 01140-13682 Putte, Ant-
werpsestraat 73, telef. 01645-
-3841 (achter Zeeman). Sluis,
Nieuwstraat 4-6, telef. 01178-
-2168 Scheveningen, Palace
Promenade 990-45, telef. 070-
-3515001. Antwerpen, Oude
Vaartpl. 16, telef. 09-
-32322649.06 (bij Vogeltjes-
markt). Luik, La Batte 9, telef.
08-324121.06.35. Ophoven,
Venlosestnwg. 27, telef. 09-
-3211.56.69.01/56.4222 (grens
Kessenich/bij Maaseik).
Vroenhoven, Maastrich-
terstnwg. 72 w.e. ITB, telef.
09-321245.21.42 (grens
Maastricht/Tongeren). Niet op
zondag in: Enschede, Klanderij
Passage 112 a (Centrum).
Velp, IJsselstraat 36, telef.
085-642704 (markt Ebbes).
Den Haag, Schoolstr. 4 telef.
070-3653279. Helmond, Hurk-
sestraat 21, info telef. 04920-
-22923.

BRUIDJES opgelet! Irma La
Douce Haarlem, alle bruidsja-
ponnen voor halve prijzen, 5
min. v.h. station. Gen Cron-
jéstr. 18, Haarlem-Noord, telef.
023-275046 en Zaandam, Pe-
perstr. 220, telef. 075-178479.

Kap- en
schoonheids-

salons
Compl. schoonheidssalon-in-
richting, o.a. VAPAZONE, be-
handelstoel, verrijdb. tafel, div.
lampen etc. Uitsluitend in één
koop/3000. 04167-72155.
T.k. elektr. verstelbaar bed,
z.g.a.n. Gevraagd: BEHAN-
DELSTOEL voor schoonheids-
specialiste. Inl. 06285-2590.
T.k. prof. GEZICHTSBRUINER
met stoel (220 V), ’3500.Ideaal voor salon. Tev. rimpel-
vervl. T.e.a.b. 02975-63803.
T.k. schoonheids-, massage-,
ped. STOELEN, demo model-
len, Telef. 04923-62939/66561.

Speelgoed en
modelbouw

Klassieke MARKLIN-TREIN
met toebehoren, I. 4.50 m, br.
1.50m. Telef. 05970-14806.
T.k. 3 POCHER-modellen
Mercedes + Ferrari. Telef.
046-580797.
MARKLIN spoor I: Krokodillen
en diverse treincornbinaties,
rails. Telef. 03240-41313.
Wij kunnen geen enkele aan
sprakelijkheid aanvaarden voor
schade van welke aard dan
ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen
van ADVERTENTIES. Fouten
in telefonisch opgegeven ad-
vertenties of fouten ontstaan
door onduidelijk handschrift
van de opdrachtgever, behoe-
ven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties
en/of vervalorders worden on-
der voorbehoud geaccepteerd
en uitgevoerd.

Dieren(benodigdheden)

ROODSCHIMMEL. ruin, 5 j., z.
g. betuigd en ber., luxe versch.,
geen gebr., 155 cm, ’4600. Z.
m. rijpaard, veul., 6 mnd., bruin
hengstje, ’ 1850. 023-314955.
T.k. YORKSHIRE TERRIER-
PUPS, 7 weken, zeer klein ras.
Telefoon 04998-72543.
ZEE-AQUARIUM, afm. 250 x
0.50 x 0.60 m, met vissen + la-
gere dieren, ± 175 kg levend
steen, diatoomfilter, UV-licht
en biologisch filter. T.e.a.b.
Telef. 071-221918.
T.k blauw-wit KATERTJE, vad.
intern, kamp., met stamboom,
ingeënt en ontw. 03200-45244.
T.k. mooie jonge BOXERS met
stamboom. Lingsforterweg 53,
Arcen (L), telef. 04703-1460.
Te koop jonge ROTTWEILERS
met prima stamboom, ouders
HD-vrij, plus teefje van 3 mnd.
Telef. 06478-1742
T.k. mini MALTEZERPUPS.
met stamb., Eng./Amerik.
bloedlijn. Telef. 04104-74303.
WEIMARANERPUPS. geb.
11-8-1991, met stamboom, in-
geënt, ontwormd. 05274-6619.
T.k. nest DUITSE HERDERS,
teven, 7 wek., ing., ontw.,
stamb., keurfok. 05496-74094
T.k. zeer kleine Chihuahua,
teefje, korthaar, 2 jr., niet voor
dekking. 020-6974186.
T.k. jonge MALTEZER
leeuwtjes, ± 8 wkn., ing. plus
ontw., ’ 390. 04138-77742
Arabisch HENGSTVEULEN,
Egyptisch gefokt, grote maat,
schimmel. Inl. 04976-41703.
Britse korth. KITTENS met feli-
kat-stamb., crème en blauw/
crème. Inl. 03200-34234.
T.k. 7-jarige MERRIE, M dress-
uur, L springen, ’ 7750. 3-jarige
ruin, zadelmak, ’ 5750. Inl.
03403-50765 of 03484- 2210.
T.k. WELSH-TERRIERS, met
papieren, ontw., voll. ingeënt.
Telef. 04167-75006.
Van part. hagelwitte BOU-
VIERPUPS, 9 weken, met
stamb., ingeënt en ontw., goed
karakter. Telef. 08859-51695.
Superluxe New Forest RIJPO-
NY, stokm. 1.46% m, 4 jr., met
papieren, 02998-3739/1307.
Dierenpension „DE OUDE
MEIJE" b.a. Spaniels, Herders,

’ 379. Yorkshire Terriërs, ’ 475.
Keeshondjes, ’ 395. Boomers,

’ 425. Maltezer Leeuwtjes,
’475. Labradors, ’450. Div.
leuke gekruisde hondjes, v.a.

’ 225. Rondweg 56, Zegveld
(Woerden), 03489-1391.
T.k. MUIZEN, Russische ham-
sters en gewone hamsters. Te-
lef. 030-201738.
T.k. heilige BIRMAAN kittens,
met Felikat stamboom, ing. en
ontw. Telef. 080-772361.
T.k. TUIG voor C-pony met
lakleer. Telef. 03425-1376, na
17uur.
4-j. VOSRUIN, verkeers- en
zadelmak, 1.70 m, ’3600. Tev.
5-j. E-pony, verk- en zadel-
mak, ’ 2800. Inl. 01712-2873.
Te koop 5-jarige VOSRUIN
Donbito Van De Helle X Parma.
05914-2347.

Paardenstalling
Ruime BOXEN v.a. ’350 p.m.
in Friesland. Telef. 05159-2506
MALTEZERPUPS, moeder
aanw., garantie, geen stamb.,
voll. ing, en ontw. 03402-49935
T.k. MALTEZERPUPS met
stamb., ing. en ontw., in huis
opgegroeid. Inl. 04125-4210.
T.k. LABRADOR-RETRIEVER-
PUPS met stamb., ingeënt en
ontwormd. Inl. 04977-84865.
T.k. div. MINI-PONY'S, mer-
ries, o.a. vosjes met witte ma-
nen. Telef 04492-3112
CINDERELLA: Vork-terriërs,
Maltezers en poedels, ingeënt
en ontwormd. 020-6820310.

T.k. of te ruil BABY-PAPE-
GAAIEN koppels groenvleu-
gels en blauw/gele ara's, grij-
zeroodstaarten, amazones en
beo's. Telef. 08380-30298.
KUVASZPUPS, 14weken, met
stamboom, ing. en ontwormd.
Telef. 06970-21068.

2-2 Blauwvoorhoofdamazo-
nes. 1-1 Ara Nobilis Cuamen-
sis. 0-1 Ara Manilata. 2-2 Grij-
zer oodstaart. 0-1 Witkuifkake-
toe. Baby-grijzeroodstaarten,

’ 900. Baby-amazones, baby-
ara's, baby-kaketoes. Uit
EIGEN kwekerij, met de hand
grootgebracht. Inruil mogelijk.
Wij kopen ook papegaaien op.
V. Noremborghstraat 104, Den
Bosch, 073-147783.
T.k. kweekrijpe GRIJZEROOD-
STAARTEN, 1 tamme ara, kr.
geelvleugel/groenvleugel.
Gevr. handtamme jonge grijze-
roodstaarten. 04707-1442
T.k. lieve BOUVIER, teef, m.
stamb., 4% jr., ’ 200. Tev. blon-
debouvierpups. 03443-2163.
Van part. zeer mooie BERNER
SENNEN pups, goede stam-

-1boom, + ing. 04138-72736.
T.k. JACK RUSSELPUPS, ing.,
ontw., ouders beiden aanw.,
04976-42524.
T.k. gekruiste RASHONDJES,
pups, groot en klein soort, v.a.
/175. Plus Boomers. Telef.
040-863946.
T.k. div. kleuren SPLENDID-
PARKIETEN, tevens splitten.
Telef. 072-402531.
T.k. mooie, blonde BOUVIER-
PUPS, ing./ontw., gecoupeerd,
geen opkopers. 04990-76879.
jT.k. weg. omst. ST. BER-
NARD, 6 mnd. oud, m. stamb.,
vr.pr. ’ 550. 03452-8538
T.k. van part. nest jonge
BOXERS met stamb., ingeënt
en ontwormd. Inl. 08812-1365.
T.k. donkere Duitse HERDER-
PUP, 12 weken, teefje, m.
stamb., ’ 600. Gesch. voor
VD-sport. Telef. 020-6317888.,Ter dekking aangeboden
Engelse BULLDOG, loverboy
after Tascha. 010-4847464.

:Engelse COCKER-SPANIEL-
PUPS, met stamboom, voll.
verzorgd. Telef. 013-364778.
T.k. jonge ROTTWEILERS,
reutjes, 7 weken, ing. en ontw.,
I’ 550. Telef. 08388-4959.
T.k. MALTEZER LEEUWTJES,
voll. verzorgd, beide ouders.aanw. ’ 495. 03450-20606.
T.k. weg. tijdgebrek 1 Schotse: COLLIE, teefje, 7 mnd., met
stamb., ’ 750. 03418-51989.

\GOLDEN RETRIEVERPUPS
met stamboom, ing., ontw.,,ouders HD-vrij. 04135-1247.
PUPS van Yorkjes, Maltezers,
poedeltjes, foxterriërs, boeren-

Ifoxjes, Mechelse en Duitse her-
ders, chow-chows + volw.

'ras- en bastaardhonden. Ing.,
getat. Inl. 04120-41081.
1 stel Molukken KAKETOES; 1

\ stel Groenvleugel Ara's; Moluk.
ikaketoe, man, tam. 01748-
-18645. B.g.g. 01745-14333.

tT.k. LABRADOR- en ruwhari-
ige teckelpups, met stamboom.
Telef 08891-72278.

iT.k. 5-jarige VOSMERRIE, 1.55
m, + merrieveulen, 30-5-'9l,
vaste prijs ’ 6000. 02991 -1600.
Eng. COCKERSPAN, 11 wkn.,
jzwart, reu, raszuiver, ’ 350,. geen stamb. 01621 -18386.
T.k. 6-jarige zwarte RUIN, M-
springen, v. Abantos, m. v.
Hanassi. Telef. 05213-1282
T.k. 7-jarige blauwschimmel. MERRIE, V. Volckmar, L 2

" dressuur. Bont hengstveulen,,V. Samper. Inl. 05939-2428.
:T.k. 2 LABRADOR RETRIE-
tVERPUPS, met stamboom,

■ voll. ing, en ontw. 04997-71908.. RECREATIEPAARD, wel dr.-

-■matig aangereden, vosruin, 6j.,
i géén handelaren. 023-377577.
Tk. langharige DWERG-
TECKELTJES en Welsh Corgi
Cardians.ini. 05480-13502

.T.k. kleine witkuif KAKETOE,, mcl. grote kooi, prijs ’ 950.
tVoor ml. 03430-13162
RIJPAARDEN, rum, 2% jaar, h.
1.58 m, ruin, 3% jaar, h. 1.63 m.
Telef. 02155-17115.

T.k. PAPEGAAIEN, ara's, ka-
iketoes, grijzeroodstaarten,
amazones en div. andere soor-

[ ten. Baby-papegaaien v.a. 6
weken oud. Inruil mogelijk. Te-
lef. 01608-17441.
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DRIEDIMENSIONALE STONES-FILM GEEFT SUPERGROEP TOURNEE-KRIEBELS

VERZWOLGEN
DOORMICKSLIPPEN...

Mick Jagger heeft
zichzelf de groot-
stekick aller tijden

bezorgd. Samen
metzijn Stones

werkte hij mee aan
de eerste Imax-

concertfilm ooit.
Zijn 'rubber Ups'

eten de toeschou-
wers van het drie-
dimensionale ge-
weldbijna op. De
film At The Max
ging gisteren, na
een eerste verto-

ning in Parijs, in

i , ■doorJIPGOLSTEIJN
i^ARIJS — Designer jeans, blauwzijden hemd,
Nartleren jack. Mick Jagger had zo met BZN
R&nen meedoen in een muzikaal intermezzo vanVeronica's Strandrace. En hij verschilt ook in
geinig van de tientallen middelbare Parijse huis-J^ders, die met hun kroost door het Pare La
VlUette wandelen.
j. De opper-Stone is dan ook
P burger. Hij heeft zich al-lïeen uit zijn retraite latenlok-
r[et* omdat deconcertfilm van
P* Steel Wheels/Urban Jung-
j.=Tour van de Rolling Stones

L* de Lichtstad in première
Rp^.At the Max. En dan ook

j5jS in een van de Europese
7^-theaters waar een rol-
If.u'rt de toeschouwers bijna

opslokt. De beelden
i Jll naiast je, boven je en on-
i*r je. Een wel erg tastbare

j. fifrontatie met de 'rubber
.jPs' van Mick Jagger. Diep in. catacomben van het Parij-
« theater kijkt de beroemd-

-6Rolling Stone terug.

c "Wij zijn niet zo dol op
f ncertfilms. Onze eerste

actie was: nooit meer! Een
Lj^ertfilm is bij benadering
L" zo opwindend als een

)j tteert. Geen idee waarom.
v 2ou toch zeggen dat het
.Jf het publiek heel interes-|ku 'ttoet zijn zo dichtbij te
3 komen, maar om de
L of andere reden doet het
Jv nsen weinig als ze door het

'^botende oog van een ca-
Isch kunnen kijken. Die
(« ePt kennelijk meer af-
jj0 a^d dan intimiteit.Er is dan
.Re n°£ no°iï een concertfilm

die veel publieknaar

de kassa van de bioscoop
heeft gelokt."

Peinst: „Ook de beste niet.
Welke dat zijn? The Last
Waltz van Martin Scorsese,
zijn documentaire over het
podiumafscheid van The
Band en Let's Spend The
Night Together, de film die
Hal Ashby van onze wereld-
toernee in 1981 heeft ge-
maakt. We verwachtten toen
heel wat van de samenwer-
king met zon levende Holly-
wood-legende, maar ook een
genie als hij kon de beperkin-
gen van het genre niet over-
winnen. "

„Wij zijn uiteindelijk ge-
zwicht voor de verlokking
van het IMAX-systeem, dat
ons door de uitvinders als een
soort achtste wereldwonder
werd gepresenteerd. We be-
grepen natuurlijk best dat de
Rolling Stones voor hen niet
meer betekenden dan een
vervanging voor de bosbran-
den, lawines en achtbaanrit-
ten die ze meestal filmen om
de verpletterende indruk te
maken die ze met die enorme

Rotterdam in pre-
mière.

Mick is opgetogen.
„Ik heb nu zelf ge-
zien datalles wat.
ooitover de Sto-

nes is gezegd,
waar is. De show
draait om mij..."
De opper-Stone

bekent dat debijna
wetenschappelijke

Imax-filmers —
normaal vooralbe-

zig met het vast-
leggen van orka-
nen en ander na-

tuurgeweld— hem
hebben geïnspi-

reerd.
„Misschien moe-
ten we toch weer

aan een nieuwe
tournee denken."

schermen kunnen bewerk-
stelligen. Maar omdat we zelf
zo geïnteresseerd waren in
het experiment kon het ons
niet schelen dat we proefko-
nijnen waren."

>-Wat ik persoonlijk het
leukste vind van het eindre-
sultaat is dat we er in de film
niet uitkomen als 'larger than
life' maar als gewone jongens
die hun werk doen. Niet het
futuristische decor, de ton-
nen apparatuur en de tiendui-
zenden mensen maken de
grootste indruk, maar kjeine
dingetjes, bijvoorbeeld datwe
in het begin van de show zo

zenuwachtig zijn; dat ik op
een gegeven moment een gro-
ve blunderbegaen dat we een
schoolbord nodig hebben met
de volgorde van de nummers
en de toonsoort waarin ze
staan. We lijken net echte
mensen."

„Wat de film ook — op
nogal onthutsende wijze —
aantoont is dat de clichés die
altijd over de Stones worden
gespuid, en waaraan wij ons
mateloos ergeren, hartstikke

waar zijn. Charlie zou liever
ergens anders zijn, BUI doet
gewoon zijn werk, Keith en
Ron leven alleen op het po-
dium en ik... Ik sloof me voor-
namelijk uit! Een van de ta-
ken die ik door het steeds
groter worden van de show in
de loop der jarenop me blijk
te hebben genomen, is het
bespelen van de mensen die
de mindere plaatsen in de
stadionshebbengekregen."

„Ik wist wel dat ik op zon
avond een halve marathon
loop, maar in de film zie je
goed dat ik dat vooral doe om
dat gedeelte van het publiek
te plezieren dat anders nau-
welijks een Rolling Stone zou
zien. De andere jongens heb-
ben door hun instrumenten
natuurlijk minder bewegings-
vrijheid dan ik. Ik kan mijn
instrument, mijn stem, overal
mee naar toe nemen. Maar
het kan de anderen ook niet
schelen dat ze als het ware in
hun eigen beperkte wereldje
zitten opgesloten. Het publiek
is het laatste waar ze aan den-
ken! Bijna al het spektakel
komt van mij. Dat werd ik me
opeens erg bewust na het zien
van At TheMax."

moment met hun medium
mogelijkwas, maar dat hield
wat ons betreft niet in dat ze
maar hun gang mochten
gaan.Kijk, dat type techneu-
ten maakt het niet uit of ze de
orkaan Debbie filmen of een
concert van de Rolling Sto-
nes, maar wij hebben zo onze
ideeën over hoe wij aan den
volke willen worden ver-
toond. Om te beginnen heb ik
dus 'final cut'bedongen."

Mick Jagger haalde daar-
voor de omstreden filmer Ju-
lien Temple erbij. lets waar-
aan de bijna wetenschappelij-
ke Imax-mensen wel even
moesten wennen. „Ze kenden
zijn naam alleenvan de kolos-
sale flop Absolute Beginners
en de video Undercover, die
bijna overal ter wereld is ver-
boden vanwege het vermeen-
de geweld en dezedeloze sex.
De heren stonden aanvanke-
lijk dus nogal huiverig," ver-
telt Jagger nagenietend. „Ju-
lien had de mogelijkheden
van het nieuwe medium snel
door. Het mooie vond hij dat
hij de toeschouwer niet zoals
in een normale concertfilm
op de eerste rij kon zetten,
maar óp het podium. Een gro-
tere kick is toch nauwelijks
denkbaar?"

De drieshows diein At The
Max zitten verwerkt moesten
allemaal 's nachts worden op-
gevoerd. „Normaal beginnen
we op een zodanig tijdstip dat
het halverwege de show don-
ker begint te worden. Maar
om maximaal gebruik te kun-

bijna omgekeerd: er is een
leger nodig om één camera te
bedienen, en ze gebruiken er
zeven! We konden die dingen
net zo gemakkelijk negeren
als de Titanic in je favoriete
viswater. Ik was me de crew
van filmer Hal Ashby destijds
nauwelijks bewust. Hoewel
hij al meer mensen gebruikte
voor Let's Spend The Night
Together dan John Huston
voor The Bible. Maar het valt
niet mee te doen of je zon
volkswagenbus — zo groot is
een Imax-camera namelijk—
niet voor het toneel ziet zwie-
pen. Daar komt nog bij dat
zon ding film vreet. Pas zeer
onlangs is de tijd dat die ca-
mera kan filmen zonder te
herladen uitgebreid van drie
naar ongeveer acht minuten.
Sinds de gloriejaren van Tin
Pan Alley is er geen song
meer geschreven van minder
dan drie minuten, dus nog
maar enkele weken voor de
Steel Wheels/Urban Jungle
Tour van start ging, was een
Imax-film met een muziekon-
derwerp niet eens mogelijk
geweest!"

~De Imax-mensen wisten
natuurlijk precies wat op dat

Tot nu toe werd aangeno-
men dat debeste methode om
een concertfilm te maken was
om zo weinig mogelijk men-
sen met zo veel mogelijkklei-
ne camera's te laten opereren.
Dan heb je maximale mobili-
teit en de band merkt nauwe-
lijks dater wordtgefilmd.

Het Imax-systeem werkt

nen maken van de spectacu-
laire lichtshow wilden de
Imax-mensen dat we na zons-
ondergangbegonnen. Dat had
overal tot problemen met
boze autoriteiten geleid, maar
niet waar we nu gefilmd heb-
ben: in Wembley, Turijn en
Oost-Berlijn. Wembley is het
toneel van alle interlandwed-
strijden van Engeland en ver-
geleken bij voetbalvandalen
zijn popliefhebbers makke
lammetjes. Italianen zijn uit
principe onaangepast, dus
met hen hadden we geen pro-
blemen. En in Oost-Berlijn is
geen enkele autoriteit meer
over. Wie het volk die avond
van de Rolling Stones had
willen afhouden was sneller
van het toneel verdwenen
danErich Honecker."

Voor de film is het grootste
Rolling Stone-decor ooit van
stal gehaald. „Het Ameri-
kaanse decor, dat Mare Fis-
her — geïnspireerd door de
film Bladerunner — had ge-
maakt, is er voor opge-
bouwd," zegt Mick Jagger.
„Het moest er helemaalvoor
uit een pakhuis in Chicago
worden gehaald."

De popgigant mijmert:
„Het is echt prachtig gewor-
den. In mijn bijna dertig jaar
bij de Rolling Stones heb ik
geleerd nooit 'nooit' te zeg-
gen, maar diep in mijn hart
was ik ervan overtuigd dat
deze tournee onze laatste was
geweest. Nu ik At the Max
heb gezien, weet ik dat nog zo
net niet..."

„Je ziet duidelijk dat alles om mij draaif

■ „Omdatwe zelfzo geïnte-
resseerd waren in het Imax-
experiment kon hetons niet
scheiendatwe deproefkonij-
nen waren."

■ MICK JAGGER: „Je zietin
defilm, die met camara'szo
groot alseen Volkswagenbus
werd geschoten(foto links-
boven), duidelijkdatik me
voornamelijkuitsloofvoor de
mensen die mindereplaatsen
in de stadionshebbengekre-
gen."

VAARK RANT

Curacao bol van de zeilen
pagina TA3S

1



2

1SPEURDERSVy Tel:020-6805805 Fax:o2o-5858030 Pbstbus376 1000EB Amsterdam

Voor meer informatie zie eerste Speurderpagina of
bel ons op bovenstaand nummer.

Speurders || worden gespeld
Diverse clubs/06-lijnen

BOYS voor mannen. Nieuw
team, Schapenkamp 144,
H'sum 035-218881. Ook escort
Ass. gevr.
Opwindend, jong halfbloedje,
18 jr. en sexy ZUSJE. Privé, W.
Beukelsstraat 28", Adam
Telef. 020-6657268.

Heren, ontspannen relaxen
in een schitterende ambiance

omringddoor beauty's
daarvoor moet u naar

Elegance
Nic. Witsenkade 38

A'dam-Centrum, 020-6279788
Nieuw. Nieuw. Nieuw. Eer
mooie jonge Aziat. SCHOON-
HEID, zéér gew. Stadhouders-
kade 64', Adam, 020-6229223.
Jonge, charm. vrouw, DISCR.,
lief, betrouwb., vol uur rust
Gezell. ontsp. 020-6182197 Bil-
derdijkstr. 57'", Adam. Ma.-zo
Leuk jong meisje met
HEERLIJK... Privé/escort.
020-6634656 (24 uur/dag).

Den Bosch
Privé, HUIZE49

S. Pelgromstr. 49, 073-422250
THE BEST THERE IS

Tevens leuke assistente gevr.
DEN BOSCH, 15 meisjes ontv
u discreet. 3 whirlpools, water-
bed. Koestraat .3, 073-219032
Jong HINDOE meisje ontv. pri-
vé (ma-vrij. v. 07.00-1200 er
za.-zo. v 0900-17.00). W
Beukelsstr. 28", Amsterdam.
243 HETE dames zijn op zoek
naar „nette" heren. Info Lover,
Postbus 431, 5600 AK Eindho-
ven en ontvang z.s.m. 10 hete
adressen v onze minnaressen
Postzegelvan 80 et. bijsluiten.
DIANNE ontvangt privé. Var
18.00t/m 24.00 uur. Meisje ge-
vraagd. Telef. 085-216292

Striptease
PIN-UP GIRLS

telef. 020-6445411.
PRIVÉ 2000. 3 schatjes verw. i
van 11.00-19.00 voor ’ 10C
p.u., all-in. Frans van Mieris-
straat 85, Adam, 020-6624424.
Leuke, SPORTIEVE jongens
ontv./bez. heren. Whirlpoo
aanw., tevens leerboy. Hyg./
discretie verzekerd. Telef
070-3106765. Jongens gevr.
LIEF, betrouwbaar en discreet,
020-6823029, Bos en Lommer-
weg 83', Adam. __^

Dames!' 2 GIGOLO'S, 25 jr
discretie en veiligheid gewaar-
borgd. 06-52826296, ma. t/rr
vrij.. 24uur bereikbaar.
MON BIJOU. Kom in 't week-
end, altijd knappe, j. meisjes uit
alle continenten, exot., donkei
en blond, 7d. 12-02 u, Sarpha-
tistr. 187hs, Adam, meisje wel-
kom (gar).
MIRJAM, 49 jaaT mollig
rondb en lief, komt in sexy lin-
gerie naar u toe, via Escort-Ti-
na, 020-6162223.
NIEUW: Marjo, 34 jr., elegant
mooi en ontzettend lief. Vi_
Escort Tina 020-6162223
Arnhem (Presikh), Huize Cin-
dy Privé, lief, hyg., discr., 085-
-618167, w. drukte vl. ass. welk.
GRATIS sex uit vriendschap
Bemidd. in heel Ned. Info
030-886283. 24uur. Knip uit!
Jongeman, mooi, exotisch, gel
ontv./bez. HEREN v. erotische
mass., privé, 7d. 020-6822132
Lekkere JONGENS, aan huis o 1
hotel, People Gay-Escort, 2t
uurs service, 020-6629990.
UTRECHT: Wendy, Mariska er
Rosita zkn. tijdelijke bijver-
dienste. Romant. privé-st Ook
zat. Voorstr. 17bis, 030-311195.
GIGOLO Escort, voor vrijblij-
vende informatie bel telefoor
023-270093.
MAISON L'AMOUR! Karin
Ruby, nieuw! Brigitte, lekkere
Francaise ontvangen u in sex\
lingerie Saftlevenstr 2A, Rot-
terdam, telef. 010-4362450
Meisjes welkom.
NIEUW: meisje jong, lief er
zéér rondb., wat wil je noc
meer. Escort Tina 020-6162223
LET op, 19-03 uur, leuke blote
meisjes voor zachte prijsjes
Trio.Kuipersstr. 86,Adam.
SHIRLEY, 23 jaar, komt bij i
thuis of in een hotel, door bijn<
heel Ned. 06-527009851.
ARNHEM, Monique, 26 jaar
blond, slank, voor privé er
escort. Telef. 085-643706.
Dream-Boy (39)

For ladies. Phone 03404-63299

Striptease
leuk idee, spannend en verras
send. Door heel Nederland stu
ren wij jongens en meisjes.

020-6658029
Klein, tenger, jongensachtk
MEISJE. Privé 020-6631786
escort (24uur).
MIKE is 35, hij ontvangt herei
long en oud, gezellig thuis! B
u thuis of in uw hotel kan ook
020-6184520 (12-23 u).
Sportieve BISEX, leer/unl
formdragend, voor al uwfanta
sieën. Telef. 020-6867848.

Inge
Uwprivé-adres in Breda

Telef. 076-221051
ESCORTSERVICE Moonlighl
voor leuke meisjes aan huis o
hotel, door geheel Nederlanc
24-uurs service. 03200-30731—STARSTRIP— voor origi-
nele stripteases, male/female
Nieuwtelef.nr. 020-6972154.
OPWINDEND (echt) jong bi-
sex meisje en lesbisch negerin-
netje. 18 jr. 020-6631856
Privé/escort (24u/dag).
MASSAGE!! Body-massage,
hot-whirlpool, spiegelkamers,
div. mogelijkh., v. 11-18 u.
Fred. Hendrikstr. 68, Adam.

\iHeerlijk JONG meisje laat u, heerlijk met dr spelen, privé. 020-6634699, escort.
_
""035-239243"" 't GOOI,, 24-uurs escortservice. Dames. v.a. 18-40J. All cred.card ace.
ESCORT, knappe superlieve

_
j.dame bij u thuis mcl. mass.,
geen bureau. 020-6882077.
LINDA, transsexueel, ontvangt
privé, dagelijks v.a. 19.00 uur 's
avonds. Arnhem, telef. 085-
-218113.
UTRECHT Escort, meisjes van
18-40 j., all cred.cards ace. Te-
lef. 030-420205. 24-u. service.. Infolijn: 06-320.321.03. 50cpm.

1LICHTBLOND meisje, 18 jr.
020-6657268, privé/escort

' (geh. nacht mog.), 24uur/dag.

; Amsterdam Privé
OVERTOOM 443, 020-6188677

Ma.-za. v. 10.00-01.00uur: Nieuwe meisjes aanwezig
t _ Nogfijner kan het niet

STARLIGHT Escort, 24 uur, 7
_

dagen, telefoon 020-6911030.
Nieuw meisje welkom.

Escort Jeanet
ook strip, 020-6326420

J. kn. ECHTPAAR verwent u
100% discreet, privé/escort.
072-124501,ook bi-sex.

" Bijzonder mooie STUDENTE,- 22 jaar, voor en na colleges,
privé. W. Beukelsstr. 28",

: Adam, escort, 020-6657268.

" Den Bosch
<■ Copa Cabana, Brugstr. 13,, 073-145328, leuke assistenten- gevraagd wegens drukte^
5 Sexy BLONDINE, 25 jaar, vol-

slank, DD-cup. Romance. Escort. 020-6237634.
1 145 cm, 145 cm, 145 cm.

" SLANK, Zeer sexy donker
meisje. Privé, telef. 020-
-6634656. Escort 24u/dg.
JONGENS-ESCORT, knappe,
sportieve jongens v. mannen,- 020-6181824, heel Nederland.

' Sexy Chinese, 18 jr., jonge
3 Thaise eva. OOSTERSE meis-

jes bij Bermuda Girls, 020--. 6634656. Privé/escort, 24 u.

' Wulps, sexy gekleed meisje,
'! i.b.v. veel LINGERIE en sexat-

' tributen, 020-6631786.
Bussurn Ellen

■ charm. j.dames ontv. in rom.

" privé-sfeer v.a. 10 u. Za. 11 u._ Laarderweg 7A, 02159-33848.

" Schaars gekleed (alleen in jas)- zeer sexy ZIGEUNERINNETJE,
i 18 jr., 020-6634656. Privé/
_

escort (24u/dg).

■ ""PRIVÉ 26"" v.a. ’75 all-in.
1Wij zijn gespee. in verwennenr v. oudere heren, Haarlemmer-

" meerstr. 26hs, Adam. 020-- 6140679. Dag, v.a. 10u.

[ Escort Dolly
Almere, 03240-48358

ZWOELE Zuidamerikaanse, 18
_

jr., in lambada-stijl. 020--, 6631786,privé/escort.
3 NIEUW. Indonesische, 21 jr. en
_

volslanke blondine, 18 jr., privé,- 020-6685107.

" ""CLUB 281"" Vrolikstraat 281,
_

Amsterdam, geheel vernieuwd
i.en open, je wordt er erotischr. verwend, safe en discreet.

Tevens escort, gastvrouwen
I,welkom.
3 Originele erotische lichaams-

massage, 070-3904949. Verha-
f gen Metmanstr. 17, RIJSWIJK.

* NICOLE Privé, 085-813343,
open van 12-23 uur. Zaterdags

i van 12-18uur. Ass. gevr.

; Escort Speciaal
van 15tot 03 uur. 06-52150513
; Escort Irma

Almere, 03240-49246
l Jonge Chinese STUDENTE, 18; jr., m. vriendin, weg. financ.
j problemen, zkt. welgestelde. heer v. relaxen/massage. Tijd.
I. telef. 06-52831139. Na a.s.

vrijdag niet meer bellen. Nw.- telef.nr. 020-6154637.
3 Ria's. OVERTOOM 558. Adam

biedt u een lang sexy winter-
g weekend met warme spannen-. de meisjes! Gez. bar en video.

- LOVE"""vernieuwd""Love." Dames, heren en echtparen,a laat u door onze hete, nieuwe,- jonge meisjes erotisch verwen-
r' nen, met o.a. Monica, 22 jr. met
n v011e... Priscilla, 18 jaar. Agnes_ en Nancy, onze parels uit Ja-

maica. Blonde Dolly, net 18 jr.,
nymphomane. Linda, roodha-_ rig, 21 jr. en Maria, zonder er-
varing, net 18 jr. Doro Big
Mama, dagelijks 'vele nieuwe- verrassingen. Met shows,

- naaktdansen en onze spiegel-
kamer, groepssex. Erotisch
Adam met de enige, echte

g open-sexclub in Europa, met
5, uw gastheer Geert en Mar-

greetm uitgeroepen tot een van
p de beste en gezelligste clubs
;j. van Europa!!! Waar u echt on-
.| beperkt kunt relaxen met alle

echt jonge meisjes, voor ’ 200- all-in (d.w.z.) gehele dag mcl.
drankjes, sauna, hot whirlpool,
hapjes en kledingkluisjes). Het

- juiste adres: Balthasar Flo-
riszstr. 37 hs, Adam, 020-
-6762176. Let op, nu geopend
ma. t/m zat. 1200-0200 uur,

- bereikbaar met lijn 3, 5, 12 16,
t. 24 en 67, harte Roelof Hart-
>* plein, ± 10 min. v.d. RAI. He-
i ren let op!!! V.a. Museumplein_ _ 5 min. lopen. We hebben- geen filialen en geen associa-. ties met andere clubs. Beter

echt naakt dan namaak. All

" credit-cards accepted.. ESCORTSERVICE, zeer leuke
i. meisjes thuis of hotel, 24-uurs

all service, Tulp, Amsterdam,
■ 020-6328487.
\ Bij uitstek de BESTE gay pri-

vé/esc. Tev. mass./SM. 020-
-6128257v.a. 12u.,7d. p.w.

A'FOORT. Huize Diane. Goed
en ongehaast genieten met
jonge, sexy meisjes. Grieks/SM
mog. V.a. 10 uur, za. 11 uur.
Woestijgerweg 27, 033-638206.
Nieuwe sterren aanwezig.
""Escort BLÜË MOON'""
Voor een leuk meisje of jongen
bij u thuis of hotel, ook v.
echtp., beslist de goedkoopste.
24-uurs serv. 020-6969306.

De Wipkrant
Elke dag nw. sexadressen, LIVE
ingesproken! 06-9559, 50 cpm

Grandioos gezellig, heren op-
gelet!! THE SOCIETY live op
topnivo en gezelligheid. Open
sex, waar u met 14 nieuwe
meisjes onbeperkt kunt genie-
ten en relaxen, de gehele dag.
Een echte ruilsexorgie, Ro-
meins paradijs, meisjes uit
Pin-Up, sterren, fotomodellen,
lambada's. Bij binnenkomst
wordt u gelijk in stemming ge-
bracht. Beperkt ’lOO all-in.
Geopend maandag-vrijdag
1200-24.00 uur. Zaterdag
14.00-0200 uur. The Society,
Haarlemmermeerstraat 150hs,
A'dam-West, bij het Hoofd-
dorpplein, tram 2 en bus 15.
Donderdag en zaterdag paren
aanwezig.

Escort Tina
020-6162223

v. mooie meisjes v. 18jr. t0t....
EN DE BESTE STRIPSHOWS

o.a. POLITIE, BRUIDJE etc.
ookFRUIT- en LIVESHOWS
Tevens assistentegevraagd

Nieuw in Limburg. HOMO-
ESCORT. Gay-Five, voor heren
en dames. 100% discr. en safe.
Bel nu en geniet... 04740-4895.
2 Ind. vriend. ADM. DE RUY-
TERWEG 419 HS, Adam,
ma.-zo., 12-23 u. 020-6822782
MICHELLE ontvangt privé,
’125 vol uur. Pijnackerstr.
10HS, Adam, 020-6719007.
ESCORTSERVICE Evergreen,
voor leuke meisjes aan huis of
hotel, door geheel Nederland.
24-uurs service. 03200-32405.

ESCORT
De Zeemeermin

03420-21721
EINDHOVEN, privé Huize
Sheila, maandag/zondag, 11-
-01 uur. Telef. 040-112868.
LA-DOLCE-VITA, alle mass.
Nu ma-zat. 12-22 u. Lutmastr.
211a, Adam, 020-6626986.
BOYS, best in town! Voor he-
ren, privé en escort. Telef.
040-517097. Tevens boys gevr.
Superheet HUISVROUWTJE,
32 j, volsl., blond halflang haar.
020-6237634,Romance Escort.
CASA-CHERIDA. Regelmatig
nieuwe Zuidamerikaanse scho-
nen. Ook negerin en Thaisen
aanwezig. Telef. 070-3851987.
PRIVE/massage voor dames,
goed uitziende sport, jongeman
bij uwthuis, 023-295696.
KLASSEJONGENS. Escort v,
mannen. Klant is koning. 24 u.
p.dag, geh. Ned. 020-6610808.
BODY DESIGN, gewoon een
leuke meid voor bij uw thuis,
telef. 02503-26381.
Sexshop HOMO CINEMA, pri-
vé-cabines, tev. videoverhuur,
Turfsteeg 2A 2rd, Haarlem.
Mollige EMMA, met zr. grote ...
wil eens lekker verwend wor-
den door heer. 020-6206743.

Phantasia
bar & club
7 DAGEN/WEEK

W. Beukelsstr. 28" Amsterdam
escort-service

24 UUR/DAG
020-6657268
020-6684778

ALL CREDITCARDSACC.
Slank, lang, blond meisje, 21 jr.
EN zeer mooi halfbloedje. Privé
020-6684778. Escort 24 u/dg.

"THE ESCORT" voor aaa
huis of in hotel. Bel nu 020-
-6251914. Tev. dames gevr,
PRIVÉ, goedkoop relaxen, 3
nw. meisjes aanw., telef.
04132-50336.
STEVIG, atletisch gebouwd
meisje, 020-6634656. Privé/
escort (24u/dg).
Maison APHRODITE exlusief
sfeervol privéhuis, escort-ser-
vice, charm. gastvrouwen
aanw. Tiel03440-22959.
Escort Service „FANNY HILL"
voor in hotel of bij u thuis.
020-6813072
HEBIHO Escort voor een leuke
jongen thuis of hotel, telef.
020-6836129, tevens jongen en
meisjes gevraagd.
TINEKE, Waalstr. 289, Alk-
maar, heren wilt u a.u.b. goed
naar het huisnummer kijken.

Amersfoort
charm. j.dames ontv. in rom.
privé-sfeer v.a. 10 u., za. 11 u.
Stationsstr. 31, 033-635651.
SEX op niet-commerciële ba-
sis, uniek! Safe en discreet.
Info 076-219693/223911.

Inter hostess
beautiful, sophisticated

and discreet ladies
for escorts at home or hotel

020-6760557
FRANK (19), een stuk met stijl,
verzorgt uw extase, door heel
Nederland. Escort. 071-222283.

Romantisch Privé
is een gezellig privé-huis met
vele lieve meisjes. Middenweg
89A, Amsterdam. Ma.-za.
10.00-00.30 u. 020-6925207.
Volslanke/MOLLIGE meisjes/
dames, 24 uur/dag, privé 020-
-6634699, escort.

Escort Almere
03240-12040

Klein (145 cm), gekleurd tie-
nermeisje (als een poppetje zo
MOOI). Privé/escort, 020-
-6685107 (24u/dg).,

Brandverzekering
voor sexbedrijven
Heeft u belangstelling voor een
brandverzekering tegen lage-
(re) premies? Inl. 035-236054.
Ind. DEWU, 21 jr., en blonde
Laura, 20 jr., Bilderdijkstr.
212HS, Adam, ma-zo., 12-24
uur, 020-6125245.
19-jarige brunette en rondb.,
ben je HONGERIG en dorstig
bel gerust voor een escort.
JCS, telefoon 020-6156264.
EROTISCH halfbloedje, si., 20
jaar, mooi lang zwart haar.
020-6237634,Romance Escort.
SEXY, volslank, exotisch meis-
je, 19 jr. Privé/escort 020-
-6634699 (24 u/dag).
BLONDINES bij u thuis. Zoekt
u warmte bel dan 020-6369549,
ook voor echtparen.
Heren, wij maken uw bezoek
aan winderig Den Helder

STORMACHTIG BIJ
Aphrodite

Spoorstraat 106. Dag. v.a.
2200 uur. 02230-27205/43843.
ADRESSEN van dames privé,
clubs en escorts, de dames
vertellen je zelf wat ze te bie-
den hebben en geven ook hun
adres + telef. 06-96.85, 50 cpm
THE VIKINGS, striptease "feli-
citatie" service, m./vr. 02507-
-19943, auto 06-52803819.
EINDHOVEN, massage/relax,
vrijdag, zaterdag en zondag v.
12tot 18u. Telef. 040-126604.

Utrecht Mona
Charm. j.dames verw., rom.
pr.-sfeer, nwe. meisjes aanw.
Voorstr. 17-bis. 030-333500.

De club

JCI
BOYS CLUB & ESCORT

ongedwongen, leuke jongens
en de gezelligste, Bankastr.
49'", Adam, 020-6942234, jon-
gens gevraagd.

Bel E.E. Escort!
Telef. 8. Fax 020-6262575

Exclusieve CLUB zoekt meis-
jes, inwon, en vervoer gratis.
Zr. goede garantie. Hasseltweg
327, 3600 Genk (België), 09-
-3211.362009tu55.19en 21 u.
HILVERSUM, m. sp., meisjes
gevr. Goede verd. leuke werksf.
Hirvertswg. 43-45, 035-44540.
JCS vraagt LEUKE, gezellige
j.dames v. 18-23 j., voor escort.
020-6156264, v.a. 17uur.
Gezell. pas geopend privé-huis
zoekt met spoed leuke GAST-
VROUWEN. Hoog garantie-
loon, omg. Waalwijk. Postbus
96, Waalwijk.
Hoog garantieloon voor lieve
MEISJES die in gezellig, huise-
lijk team willen werken te Bre-
da. Telef. 076-811733.

Second Home
Vanwege grote drukte hebben
wij een gebrek aan gastvrou-
wen. U wordt door vrouwelijke
leiding geadviseerd. Ervaring
niet vereist. SECOND HOME,
Middenweg 144, Amsterdam-
Oost, telef. 020-6946949.
Mens club ELEGANCE be-
roemd in heel Adam heeft
weer plaats voor enkele char-
mante gastvr., hoog gar.loon,
thuisbrengservice, intern mog.
Erv. niet vereist. 020-6279788.
ASSISTENTIE gevraagd voor
goedlopend privéhuis, gar.
mog.. 073-145328.
Deventer Privé vraagt lief
MEISJE. Int. mogelijk. Goede
verdienste. 05700-35267.

Wil je goed gaan verdienen in
de beroemdste en gezelligste
club van het Noorden, Club
APHRODITE in Den Helder, bel
dan nu 02230-43843 of 06-
-52801976. Thuisbrengservice,
intern mog., gar.loon etc.
TRENDY Escort-Service voor
een meisje of jongenbij u thuis.
Heel Nederl. 06-52709506, 18-
-04 u. Meisjes en jongensgevr.
!!’ 1000/dagü ’ 1000/dag!!
Club Escort zkt. LEUKE meis-
jes. Info 020-6685107.
Weg. enorme drukte gevraagd
2 leuke GASTVROUWEN in
een gezellige club. 085-451543
na 14.00uur.
OPVALLEND: JB sinds 25 jr.
gespecialiseerd in const. afw.
part-t. meisjes/tieners/dames
die 1 è 2 dagen p.w. hobby en
arbeid samenvoegen tot een
verfijnde kunst, die u regelm.
en wellustig doen terugverlan-
gen en -keren. 020-6252497,
Buit. Wieringerstr. 3/5, Adam;
030-944530; 05977-270.
Escort SPECIAAL vraagt meis-
jes, meisjes en meisjes, tele-
foon 06-52150513.
SANNY zoekt leuke dames
voor esc. of privé-ontv., goede
verd. Info 071 -122714.
Wij adviseren u, indien u CON-
TANT geld in uw aan ons ge-
richte brief bijsluit, uw brief te
laten AANTEKENEN, daar wij
in geval van vermissing niet
verantwoordelijk zijn.

Topclub van het Oosten

Carrousel
Wij vragen nog enkele dames

Telef. 053-326830/307691
Tienersex

Janneke, jongen onschuldig...?
Vergeet het maar! 50cpm, 06-

-320*324*24
320*324*24

Veel DIRECTER en warm con-
tact. Mensen die het leven ken-
nen zoals jij. Je vindt wat je
zoekt op de 30+ Box. 06-
-320.321.31, 50 cpm.
MEISJES, jongens, mannen en
vrouwen. Ze vinden elkaar snel
bij Easy-Date. Vertel wie je
bent en wat je zoekt. 06-
-350.250.00, 50cpm.
HARDLESBI. M'n vriendin
gaat me masseren. Haar vin-
gers glijden langs m'n buik naar
beneden en dan body to body.
50 cpm. 06-320.323.24. Wil je
live met ons bel06-95.06.
RIA doet het met dievriend van
Erna. Erna kijkt toe. Even
maar... dan wil zij ook mee-
doen... 06-320.330.61, 50cpm.
""SEX-KONTAKTLIJN""
Ondeugende meisjes zijn op
zoek naar hete jongens. Ont-
moet hier jouw nieuwe sex-
vriendin van je dromen. Bel
06-320.330.66 (50 c/m).

Live-Sex-Call
Amsterdam girls voor het
beste privé live gesprek
020-6243286

De BLONDE instructrice straft
een ondeugd. Heel streng maar
na de straf... 06-320.326.70, 50
cpm.
In plaats van te leren ligt Fem-
my NAAKT te zonnen op 't
balkon. Zo betrapt meneer
haar. 06-320.340.33, 50cpm.
Homo: zoek je 'n hete boy voor
een SEX-AFSPRAAK?? 06-
-320"330" 18(50 cpm).
Rijpe vrouw live opgenomen.
ONFATSOENLIJK ruig. 50
cpm 06.320.322.27.
Gratis 08 hot INFO-LIJN voor
alle verboden sex-info, 06-
-320.330.08, 50c.p.m.

Sex lesjes
06-320*320*18

DURF JE...? (50 c/m)
„Hier ga je in BAD". Mevrouw
helpt het nieuwe meisje. „Mooi
ben je zo naakt" 06-320.340.15,
50 cpm.
ONVERWACHT bezoek. Op
haar knieën leert Anja van een
totaal onbekende man hoe
heerlijk Grieks kan zijn. 06-
-320.326.71, 50cpm.
VROUWEN! Geen jonge meis-
jes maar echte vrouwen Toets
van vrouw naar vrouw. 1. fvlar-
rieta, zwart, 39 jr. 2. Nel, dikke
huisvrouw. 3. Claudia, 38 jr.,
verpest buurmeisje. 4. Hoofd-
verpleegster. 5. Harriët, hard.
50 cpm. 06-320.324.14.
In het vliegtuig gaf de man aan
de STEWARDESS zijn kamer-
nummer. Aarzelend klopte ze
bij hem aan. Telef. 06-
-320"322"35, 50cpm.
Nu direkt snel-sexcontact
"""LIVE-AFSPREEKLIJN*"".
Bel 06-320"320"55, 50 cpm.
Meer sex, minder gezeur, bel
snel 06-340.320.27, 50 cpm,
Jeannet vertelt jeALLES.

* Harde Porno *
06-320*320*96

Uitdagend! 50 cpm
HOMO: 2 jongens alleen in 't
bos. Jong en heel erg teder!!
06-320.328.82 50cpm.
Nieuw: SEX VOOR TWEE. Di-
rekt kontakt met jongemeiden,'
huisvrouwtjes en stoere hete
knullen. Bel: 06-320-330-90 (50
cpm).
FEL protest. Een woeste meid
maakt kennis met S.M. Nee
laat dat. Totdat ze geniet. .
06-320.330.51, 50cpm.
PLEZIER voor twee, de snelste
manier om direkt een nieuwe
vriend of vriendin aan de lijn te
krijgen (50 cpm). Altijd succes.
Bel 06-9.500.
HOMO: jongens onder elkaar.
Hoor ze lekker tekeer gaan,
06-320"330"88(50c/m).

Nymf Linda
Geniet van 2kanten 50cpm

06-320.320.14
SM: 2 meiden in zwart leer en 1
man als... 06-320.328.84, 50
cpm.
Hete meisjes willen dolgraag
een sexafspraak! Nu direkt
06-320.330.42 (50cpm).
Als Anneke door haar man be-
drogen is troost Iris haar op een
heerlijke manier...!! LESBISCH,
06-320*320*28(50 cpm).
Dame zoekt p/ave jonge knul,
meisje wil contact met ervaren
heer. Ze vinden elkaar op de
GENERATIEBOX. 06-
-320.326.27, 50cpm.
PARTNERRUIL in een kamer.
Loes en Inge genieten luidkeels
met hun nieuwe partner
(Grieks). 06-320.340.41, 50
cpm.

Homo/date
ledere echte homo heeft nu
de kans morgen op een ander
matrasje wakker te worden!

06-96.42
Tele/Homo Nederland 50 cpm.

alsjeblieft...
verwen me per telefoon

ofkom bij mij thuis
Kusjes, Lenie. Bel

06-320.32496 (50 cpm)
De eerste SEXNACHT van
haar leven beleeft Anita in de
caravan van haar... 06-
-320.326.72 50cpm.
BABBELBOXDATING 06-
-320.350.70, 50 cpm. Plaats zelf
een oproep of reageer op die
van leuke jongensen meisjes.
De SUPER-Contacten-Box.
De eerlijkste, eenvoudigste en
snelste weg naar sexvrienden
en vriendinnen. Probeer het
maar op 06-320.324.30.
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt dan is er de
beste, de heetste Box van NL.
06-320.328.29, 50cpm.

De TRIOBOX. Nee, superja-
loers moet je niet zijn als je
vrienden en vriendinnen zoekt
op dit nummer. 06-320.327.37
50 cpm.
Sexlijn „ANONIEM". De naam
zegt 't al: u belt „anoniem" en
vertrouwelijk. Bel 03240-41125.
HOMO: Johnny zn eerste keer
begint bruut maar eindigt...
06-320.328.83, 50cpm.
WENDY is mooi en sportief.
Maar Bob wil verder. Maar dan
wel voorzichtig en zachtjes die
1e keer! 06-320"324"00 50cpm
Na het sporten wacht ze in de
kleedkamer, vol verlangen op
haar VRIENDINNETJE (18 jr.).
En toen voelde ik haar vinger
door de stof... 50 cpm. 06-
-320.329.66.

Nüal:4lo
Vrouwen!
vertellen éérst wie ze zijn
en wat ze in bed het méést
opwindendvinden en geven
daarna hun adres en geheime
telefoon/nummer aan je door!

340.310.10
06/50cpm. red ear productions
Val je voor dominante vrou-
wen? 50 cpm. 06-320-332-32
""Bel je MEESTERES""

Wilde Sex
Heter mag niet, alleen jij en ik
op de aparte lijn. 06- 50c.p.m.

320.330.73
Bad Guys

EXTREEM LIVE!!! _ocpm/06-

-320*321*08
Dis pas nieuw!

het Téle/Bordeel!
Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doenwat thuis
nietop prijs wordt gesteld?

Via de Téle/Bordeel-computer
ben jerazendsnel bij het

meisje of devrouw die alles
geeft! (Zelfs haar adres!)
06.320.320.85
50cpmKrab/Telemedia!

KLEED-ME-AAN sexspel. Win
sex-orgie. Fout! Sex straf. 06-
-320.323.90 (50 cpm).
Ik zak langzaam door m'n
knieën. Jij zit onder de lippen-
stift. 50cpm. 06-320.326.19.
Heb jij het weleens met twee
PROSTITUEES tegelijk ge-
daan. Kies zelf: Grieks,
Frans....!! Ongelofelijk. 06-
-320-322-50, 50cpm.
Ze zakte doof*"haar knieën, opzn FRANS, schatje. 50 cpm.
Nieuw 06-96.46.
Luister naar wat Jeannet u te
vertellen heeft op 06-34032027

iOMDAT zij beter is, 50cpm.
LIVE-SEX onze gewillige meis-
jes zijn overal voor in 06--;320.370.08, 24 u. p/d 0,50 p.m.
INGE heeft het druk. ledere dag
betaalt ze een andere schuld af,

imaar nooit met geld. De huur,
de rijles... 06-320.329.23, 50
cpm.
2 KNULLEN collecteren. Me-
vrouw laat ze binnen en krijgt
erg plots... sex 06-320.326.90,
50 cpm.

.De RUILSEXBOX. Snel resul-
t taat. Géén geschrijf, géén ge-
wacht, veel plezier nog deze
nacht. 06-320.326.99, 50cpm.
In haar strakke leren rokje staat. MARIETJE te liften. 06-
-320.321.20 (50 cpm.)
GRATIS sexgesprekken privé,
ik ben alleen en g... Info 06-
-320.324.98 (50 c.p.m.).
Lekker LIVE! Geheel privé ont-
vangt het lekkerste meisje je 24
u. p/d. Niemand luistert mee
06-320.370.10. 50p.m.
LIEFDESBOX 06-320.329.40,
50 c/m, flirten met zn tienen
tegelijk.

* Mokkels!*
100 manieren om je onschuld

te verliezen!!! 50cpm/06-

-320*323*03
VERPLEEGSTER in een witte
doorzichtige jas met alleen een
zwart slipje eronder. Ze buk-
te..zalig..socpm. 06-320.330.93.

Ver-
pleegster

50cpm/06-

-320*323*20
Hoor WULPSE Loesje lekker
tekeer gaan met die jongens.
06-320.330.96 (50cpm).
Wil je snel een privé of
ESCORTMEISJE?? Bel nu 06-

-i 320*330.60 (50cpm.)
Blonde NATASJA doet het
met 2 hete buurjongens. Bel
06-320*327*77(50cpm).
Als JOYCE zich in de hotelka-
mer vergist staat ze plots oog
in oog met 2 knullen die haar
meteen... 06-320.326.93, 5C
cpm.

_^___

De box zonder FRATSEN
„06-9654", dié barst uit zn
sexvoegenü (50cpm).

100.000%
Sexnieuws!
Honderden vrouwen echtparen
en(soms)ook mannen vertellen
eerst wie ze zijn en wat ze
sex/matig zoeken of zelf te
bieden hebben! De oproepen
gaan via een pers.code, dus:
pen en papier bij de hand!

OH%/. Otv. \j\j
06/50 cpm. red ear productions
DATELINE, 06-320.340.42 50
c.p.m. Niet heter maar wel be-
ter. Serieuze bemiddeling voor
alle relaties, ook voor een
avond stappen. Dames gratis
inspreken. 08891-77770.

De ZEILLES wordt wel heel
spannend voor Lolita met die
nieuwe leraar 06-320.340.45, 50
cpm.
In de SAUNA zag Anja het ook
naakte lichaam van haar vriend,
opgewonden bekeek hij haar li-
chaam. 06-320"326"26. 50cpm
In het ZIEKENHUIS pakt het
zustertje alles aan. Lief en heet,
06-320.325.15 (2kw. p.m.).
NON-STOP-LIVE. De span-
nendste sex 24 u. p.d. en...strikt
privé! 06-320.330.36, 0,50 p.m.

SM Contact
50 et. p.m. 06-340.300.05 Zelf
gratis inspreken. 010-4610600.

Gratis sex
VROUWEN ZOEKEN SNEL

SEXCONTACT
adressen op aanvraag

046-370637
046-370639

Lak, leer èn 'latex/lingerie?
Wordt jewel eens misselijk
van ai dat gewone gedoe?
Wil jenü wel eens iets dat

verder gaat dan dat gewone?
06.320.320.90

50cpm. Krab/Telemedia!
De verboden

Live/Sex tapes!
Jaren lang waren dézetapes
opgeborgen in een bankkluis

Nü hebben we eindelijk de
kans om ze u te laten horen!

06.320.320.79
50cpm. Krab/Telemedia!

The game of love
Ga sexomatisch apart

en open desexkluisvoor
gratis escort! 06-320.330.64

De nieuwe LI FE-LINE. Voor
een gesprek apart met Chantal.
De operator helpt u verder.
Chantal, blond en sexy, 06-
-320.327.88, 50cpm.
Heerlijk intiem praten met
Rosie's meisje van de maand?
Ze heet ASTRID en ze vindt
het leuk om met jou te... 06-
-320.328 38, 50cpm.
MEISJES vertellen al hun
intieme sexbelevenissen...!!!
06-320"320"94 (50 cpm).
LESBISCH S.M. diep buigt
naakte Eline voor meesteres
Katja. De heetmakende
zweep!!! 06-320.340.22 5C
cpm.
SEXSTANDJES! Ruig Grieks,
Frans, 69, vrijen. Meisjes en
vrouwen, lekker vlug 50 cpm.
06-320.320.59. Live met mij, bel
06-95.06.
DRIE meisjes willen zich totaal
voor jou uitkleden. Kies jij maar
uit. Alles wat jij wilt gebeurt...
06-350.250.20, 50cpm.
PARTNERRUIL privè-lijn,
direkt apart met mannen en
vrouwen die ook zin hebben in
een spannende sexruilü Bel
06-320.330.91 (50cpm).
SEXGIDS '91. Een heerlijke
meid wijst je de weg naar de
meest verborgen en heerlijkste
schandaalsex. 06-9585, 50
cpm.
Het verpleegstertje in uniform
bracht haar auto naar de gara-
ge. „Wie me thuis brengt
die..." ONGEHOORD. 06-
-320"323"08. 50cpm.
Het SLIPJE ook uit mevrouw?
Tanja op de sollicitatie bij een
dame met lesbische eisen. 06-
-320.329.22 50cpm.

Griekse sex
NIEUW, Lisa doet 't, 50c.p.m.

06-320.325.55
kosteloze sex

ADRESSEN KATALOGUS
04405-3801

"PRIVE-SEX-KONTAKT"
Maak een opwindend af-
spraakje. Met 'n heet meisje of
stel. 06-320.32233 (50cpm).
RIJPE Rita, pak me dan... fijne
jonge knul. 50 cpm. 06-
-320.321.45. ._
De heetste meiden hoor je op
de SEXCONTACTLIJN: bel
06-320.325.80.
Hangend tussen de voorraad-
dozen bukte ze voorover en
genoot van zijn... GRIEKS, 06-
-320*324*45. 50cpm.

Nieuw!
piep show

Stiekem luisteren! 50cpm/06-

-**96*9o**
De vriend van haar vriendin
belde 's avonds aan. J1J...?
Maar...jij wil toch ook 06-
-320*325"26(50cpm).

Meisjessex
Ondeugend lekker 50 cpm 06

320*320*52
Lip Service

Privé hot live sexgesprekken:
06- 50c.p.m.

320330.72
Voor die onzin is DORY te
nuchter, maar op de S.M. van
die man leert de jonge journa-
liste te... gehoorzamen... 06-
-320.326.92 50cpm.
Rijpe ROSIEÜ Met een jonge
knul, 18 jr., geniet ze..., 06-
-340.330.66 (50 c.p.m.).
LESBI: 2 blote meiden leren el-
kaar bevredigend kennen...
06-320.328.81, 50cpm.
Voor stoute sexafspraakjes,
jonge MEISJES-KONTAKT.
Bel 06-320.330.16 (50 cpm).
MEVROUW is streng en veelei-
send. Het dienstmeisje bedient
naakt... ook in de slaapkamer..
06-320.330.19, 50cpm.

Masseuse
IKGRIJPJE!!!!SOcpm/06-

-320*322*00
LANGZAAM glijdt de badjas
van haar schouders. Ze heeft er
niets onder aan. Het vriendje
van haar zoon mag... 06--, 320.323.86, 50cpm.
Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort rokje
en geen BH aan, ze blaast de
kaars uit en leert haar GRIEKS.
50 cpm..o6" 320*323*56.

Live sex, 24 uur per dag alleen
op een lijntje met een WARM- 'BLOEDIG vrouwtje. 06- !
320.370.06, 0,50p.m. I
Meer dan 100 hete meisjes, >zoeken heet SEXCONTACTÜ |
06-320*326*66 (50c/m) <
Het heerlijkste privénummer 24 'uur per dag. 06-320.370.04, de'LEKKERSTE meiden, 50cpm.

Sex trek? Anja
helpt, (50cm) 06-320.326.56

Het kamermeisje WIST dat die■knaap op 309 aan haar lag te
denken met de loper opende ze
de deur! 06-320*324*15 50 cpm
06-PROSTITUTIE. Je bent in
de goedkoopste sexclub. Je
kunt van kamer naar kamer
voor maar 50 cpm zonder con- ;
doom. Vijf kanjers van vrouwen
voor jou.06*320*323*66.
VERDRAAID sterk „06-9552!!
Sexvol contacten, klaar voor de
gehele onderwerping (50
cpm).
Voor informatie over sex bel je
NATUURLIJK 06-340.320.27,
de hotline van Jeannet 50cpm.
Zoek jij een lekkere Boy? Ho-
mo/Bi-sex/SM-DATING 06-
-320.330.95 (50 cpm).
HOMO. Als de sportknul zo
naakt op de tafel ligt, gaat de
hand van de masseur naar die
uitdagende... 06-320.340.11, 50
cpm.
ANKE verzet zich, maar de in-
breker laat haar toch vergeten
dat ze netjes getrouwd is. 06-
-320.326.73, 50cpm.
HELEN'S eerste S.M.-sensatie.
Wat doen 2 strenge heren dat
ze om nog meer smeekt? 06-
-350.250.50, 50cpm.

Tieners
Sonja *ONERVAREN*

06-320.320.10
Evelientje 'LIEFJE v/d leraar*

06-320.321.10
TIENERVriendinnetjes
06-320.323.10

Call-mesocpm

sexcursus
IK ZAL JE LEREN!! 50 cpm/06-

-320*323*17
Erotel 06-

Erotel
dat is 't wel

320.320.20
50et. p.min.

Zoek jij snel sexkontakt?? Bel
de TIPPELLIJN. Bel
06-320.330.79 (50 cpm).
't Verpleegstertje had pech met
de auto. In 't donker stopte een
busje. Twee grote kerels stap-
ten uit. 06-320*323*21. 50 cpm.
HENNY 18, traint serieus, maar
als de masseur die stevige dij-
spieren kneedt met de deur op
510t... 06-320.330.09. 50cpm.
Hard.hard.HAßD.Hard.Hard.. Hoge naaldhakken, kort rokje,
lakleer, 50 cpm. 06-320.323.40.
Schuine taal en erg ruig!

DeWiplijn
06-9555

TELESEXENvoor lEDEREEN!
(50 cpm)

Lesbi hard porno
06-320.321.99 (50cm)

S&M, T-klemmen, ZWEEP,. wasknijpers, touw, ketting,
maso, handboeien, leer, rubber.
06.320.321.66. Let op, nu 75
cent p.m!
PORNODATING, 06-
-320.350.77. Plaats zelf een op-
roep of reageer op sexoproe-
pen. 50cpm.. 2 BOYS voor de 06-lijn hebben

1 geentekst. Ze doen het werke-
lijk life. Dat is pas heet. 06-
-9586, 50cpm.

' SCHEUR dekleren van mijn lijf,
lik heb een hete bui!!. 06-350.211.04(50 cpm).

VERSIER voor vanavond een
1 afspraakje? De flirtbox, daar
lukt het altijd. Bel 06-
-320.330.01 (50 cpm).
LESBIMEISJE. Klein en strak.
Mevrouw ziet dat ik een zwart,
doorzichtig slipje draag. Na de
les doet ze m'n rokje omhoog!
50cpm.06*320"330"92

Slipgevaar
BIZAR LIVE!! 50cpm/06--: 320*321*01

TopSex TopSex
2 handen vol. 50cpm. 06

320*325*25
320*325*25. Nieuw: SEXADRESSENLIJN,

elke dag nieuwe adressen, van
hete dames en meisjes. Bel
06-320.328.00 (50c/m).: Hardsex

' 320*325*35
; 320*325*35
320*325*35- Keihard de lekkerste50 c/m 06

■ """81-SEX KONTAKTLIJN""
Bel 06-320"325"01 (50 cpm).- Nu ook voor trio-sexkontakt.
: DE BABBELFOON

Live Sex Box!!!
_

voor jongen oud, dag en nacht
06-340.310.41

Luister naar de Luistervink
06-340.330.33

06-340.330.34 (50 c.p.m.)

Griekse Porno
Bel Marcha snel50 cpm

I 06-9618
!LOLBOX 06-320.330.04. Voor

jongemeiden en gezellige knul-. len! 50c.p.m.
Ze draagt zon sexy hoog op-
gesneden pakje. Nablijven jij en
dan de spreidstand en het
zwaantje. 06-320.340.36, 50
cpm.

DIKKE, vette vrouwen! Kijk 's
onder de tafel! Grijp 'm maar50 cpm. 06.320-321.34.
Opgelet! TELEFOONSEX-
AANBIEDERS: wij leveren u
professioneel bespeelde cas-
settes in alle talen (mcl. teks-
ten). DAT Studio, telefax 09-
-49.20.9223.24.

Schoolmeisje
Als 1e van de klas klaar! 50cpm

06-320*323*14.
Rijpe
Vrouwen
Sinds m'n veertigste ben ik wel
heel hitsig en val op jong.
Toe schatje belme. 50cpm 06-

-320*325*45
De WIP-IN-BOX heet zo om-
dat er heel wat ... wordt op
06-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens de Lijf-Sex-Box
daar durven ze ook en... jij mag
best meedoen op 06-
-320.324.90 (50 cpm).
UITDAGEND huisvrouwtje is
vandaag zo opgewonden. 06-
-320.330.56 (SOcpm).
Het leven begint bij de 40. Ook
het sexleven. Op de 40+ BOX,
fijn en ongedwongen met leef-
tijdsgenoten. 06-320.327.28, 50
cpm.
Hard. Ik houd van Grieks. Ik
laat m'n slipje langs m'n lange
benen glijdenen doe een ACH-
TERLANGSSHOW. Nu ’1
p.m. 06-320340.44.
Verschillende hete meisjes zoe-
ken een SEXAFSPRAAKJE.'Bel 06-320.320.44, 50cpm.
Een BLOND jongvrouwtje ont-
vlucht iedere avond het huis en
werkt dan stiekem _ gratis in 'n
bordeel. 06-320*321'46 50cpm
Als NANCY haar kleinste bikini
past, belt de melkman aan Zo
gaat ze voor hem uit detrap op.
06-320.323.85, 50cpm.

Vrije vrouwen
en echtparen!
vertellen wie ze zijn, wat

ze zoekenen wat ze zelf te
bieden hebben! Pen en papier

klaar in verband pers.code!
06.320.320.81

50cpm. Krab/Telemedia!
„TOE dan... doe het zo met
me!" Als Carla haar angst be-
dwingt wil ze dat die 2 mannen
Grieks met haar doen. 06-
-320.323.84, 50cpm.

** Grieks**
Ze bukt voorover in haar korte
rokje, ze heeft geen slipje aan

50 cpm. 06-320.327.17
Snel een partner? Bel SEX-
CONTACT, 06-350.250.33, 50
cpm. Direkte kontakten' met
dames, heren en paren Bel
voor gratis deelname 010-
-4282349.

Vernieuwd!
DE KONTAKTLIJN

06.340.330.44
HARDE LIVE-SMÜ

06-340.30066of 06-340.300.33
LIVESEX-HOTü

06-340.320.22
50c. p.m. PB 8191, Dordrecht
"*HETESEXMEISJES"*
VOLLE BOLLE! 50cpm 06-

-320*320*22
sm gaycafé privé

Randstad 06.320.325.10
Homosex voor 2

Telefoonsex 06.320.321.16
Darkroom 06.320.324.16
Gay Bizar 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
50cpm. Postbus 75141,Adam

*Groepsex*
TELE-ORGIESM! 50cpm/06-

-320*321*04
Yvette gaat op SEXBEZOEK bij
wulpse Annet. Triosex! 06-
-320.320.95 (50cpm).
Helen geniet als ze naakt op
bed ligt met 2WILDE jongens,
die niet te stoppen zijn. 06-
-320*325*99. 50cpm.

Lesbi
Tienertje

Cindy houdt van de meisjes
in haar klas! (50 cpm) 06-

-320*320*15
Carolientje leent stiekem de
SEX-LINGERIE van haar moe-
der, speciaal voor het feest!!!
06-320.323.25, 50cpm.—81-SEX Privé*", zoek je
een lekkere boy, een hete meid
of een ondeugend stel??? 06-
-320.330.46 (50 cpm).
*"HOMO-KONTAKTENTTr~~
(50 cpm), 06-340*350"30, zelf
gratis inspreken 010-4773791.
50 cpm. Na een etentje bij de
buren toonde de BUUR-
VROUW veel belangstelling
voor hem. Dat beloofde wat 't
weekend. 06-320*330*37.
De ROSIE-RELATIELIJN. Voor
modern sexcontact op 06-
-320.324.50 (50 cpm). Hoor je
wensen van paren en dames. In
Rosie-okt. zie je hun
„naaktfoto's".
"MEESTERESSEGENOT" Je
meesteres wacht!! 50 cpm.
Top-S&M: 06-320-331-13.

Hijgsters!
We vertellen alles! 50cpm/06-

-320*321*62
Plotseling stond de vriend van
haar vriendin in haar kamer ter-
wijl zij NAAKT op bed lag. Jij
hier? 06-320*325*17 (50 cpm).
SEXDATING 06-320.350.75, 50
cpm. Plaats zelf hete oproep of
reageer op dievan anderen.

Hot Sex Talk
Echte live sex-talks. Wij samen
op de aparte lijn. 50c.p.m.

06-320.330.71

Buurvrouw verpest ter
BUURMEISJE in dr kortei-
en doorkijkblouse. Ze gin. ft
gen dr aan staan met dr! I
bolle. Grijp ze maar meisjjj I
dan. 50cpm706-320.320.3j 1
OPWINDEND gratis een] I
live sexgesprek. Jij en W H
320.330.78, 50c.p.m. Fc
BABBELLIJN 06-320.» I
50 c/m, 's nachts voor ofi I
gendebabbelaars. ] %
Niet echt homo, maar wel
voel voor mannen. Ontmod £|
kaar dan op de Box voor W
NEN. 06-320.326.36, 50eg; W
HOMO Live, hij transpire* fcf<ik ging nog even door. .
320.3301250cpm. «H
""SM PRIVÉ*"" Direkt 'fen
takt met een meester of
06-320.32217 (50cpm) _, *Met de blonde VRIEND ftd
haar zoon leert ' Dianne
soort liefde die vreemd "C
nieuw voor haar is jj,
320.340.01, 50cpm. 'KARIN merkt geschrokken Of
2 truckers de lift met haar " g^
kenen. Nee, nee zo niet!'
laat Karin... 06-320.330 M «1
cpm. UfNieuw: direkt apart met L
strenge meester of met eenlwt
derdanige ...!! Bel nu "la!.S.M. voor TWEE"* Bel'"
320.329.99 (50c/m).
Sheila's SEXPARADIJ j
Voor alle sensuele smak* ,
Alles onder 1 superW"
"06-340.320.28" 50c.p.m-. >.
Niet dat het domme BLO'
JES zijn, maar dat die dn*
tienermeiden de Kwebb*
bezetten is zeker!!! De KV
bellijn... 06-320.324.80, sQcj>
Ondeugende Pascale doet
op de tafel. KEUKENS1
06-320.330.98 (50cpm).

Zalige meisjes
GRIJP ZE! 50cpm. 06- J320*320*6»

Beleef jouw FANTASIE jj
een meisje voor jou alleen. !>
en apart 06-320.370.50. 50£f!
Haar mooie zongebruinde
nen steken uit onder haar'
NI-ROKJE, wat hem en«
opwindt en hij wenkt M*
06-320-321 "19 50cpm.
ELLY smeekt om uitstel 'betaling. Zijn voorwaarden'
bizar. Oh nee dat nooit. W
dan... wie geniet er 't mee»
06-320.321.30, 50cpm. J.
INE is mooi, sexy en getroUT
Met 2 buurjongens heeft zeJ
nacht van haar leven, M
320.340.55, 50 cpm. J-
De TRIOBISEXBOX. A
vrouw vrouw man of manB.
vrouw relaties. De enige Jj
die deze contacten waarml^
06-320.326.88,50cpm. Jj

287 Vrouwen
bieden zich aan
vertellen wie ze, zijn hoe #

eruitzien, wat ze lekker
vinden en geven daarna W

eigen adres/telefoonnumm*
06.320.320.87

50cpm. Krab/Telemedigji
Als EVV een tanga past, «1(
het verkoopstertje heel ge'*L
neerd een strikje los. Lesb*'
06-320.340.69, 50cpm. J)
Zoek je een leuke vriend k
vriendin? Bel dan nu met fAFSPREEKLIJN,jehebtzo4
nieuwe partner. Bel \
320.320.33 (SOcpm). i
CARLA zou wel eens wat 4
ders willen, in de sexshop °j
moet zij 2 wildvreemde mg
nen. Luister mee!! ■320.325.57, 50cpm. J
Ze is zo LASTIG, dat het h<4
die mooie meid over de »flegt en dan... liefde l
320.340.06, 50 cpm. J
SEX op 't werk, 'n avontui*!
met 'n collega in de tijd valt
baas. 06-320-322-30. .OcpffJ
Ruige StraatsettJeen jongegriet! 50cpm OfIJJ
320*320*71
"GymlesT
IKWILJE!SOcpm/06- F

320*323* 1|
Tessa (18) is zon lekker <_K
GEWONDEN tienermeisje %
06j20328.88(50cpm)

Sexofoon L

Hot Dating
Vanavond al vrijen! 50 cpm/'" _,

_**96*01* t
Hete meiden zijn op z°°
"""PORNO DATING'
0gj2(2^32T44(50c/m).

G
a I
y

Two Gay:{
AFSPREKEN MET ZN TWÉ&J

06-320.327.32 t
Draai 06-320en danvoor J

ESCORT BOYS 323-JSM. MR. MARTIN 323*
GAY-PHONE 322JMARCEL & ANDRE 320>l__ Dag & Nacht 50c.p.m. \
ANNE doet het met een vurijl
knul terwijl haar man vanuit fl
kast toekijkt... 06-320.340.0
50cpm. 1

* Tieners 1
TIENER Mixjes

06-320.320.50
TIENER SEX BOX

06-320.325.30
Call-mesocpm _J

LES 81-LESSEN, wat die t\pV*
meiden allemaal uitspoken fBelo6-320"320"31,50cpm. a
MONIQUE, de eerste keer m-j
2 kerels, ze trilt van genC*
06-320.330.97 (50cpm). J
81-SEX voor twee, direkt ap«f
met een heet meisje of een lej<j
kere jongen. Bel 06-320.330*
(50cpm). .
ANITA (18) doet het echt, W
on-deugend met dr...?? 06
340.330.80 (50c.p.m.).

zaterdag 2 november 1991



Trend-voorspeller Faith Popcorn ziet
komendetien jaarmet zorg tegemoet

door
JAAP
DELTENRE

Het is
uit
met de
SEX

Ameri-
T^se trend-voorspel-
den marketingprofeet
£*Popcorn brengt
r 1bezoek aan ons land.
.f® uitvindster van onder
fj^efe het begrip co-
Joning— het gezellig

rj^Jkaar kruipen met de
frijnen dicht—werpt
r-zorgelijke blik op de

S
lren negentig. „Voor de

*ekeer in de ge-
■edenis van de mens-

"' is de wildernisvei-

liger dan debeschaving.
En voor sex zijn we
bang/
Haar'Popcorn Report'
komt aanstaandvoor-
jaar in het Nederlands
uit. En denkniet dat
haar trends voorlopig

jAMSTERDAM — Faith Popcorn
jeeft een avondje stappen nog in haar
'°°ggelaarsde benen. Tot in de kleine

bezocht ze met vriendinnen een
rï>tent in de rosse buurt van Amsterdam. „Ik
*1 Van deze stad. Je kunt als vrouwrustig een bar
boeken. In New Vork laat je dat wel uit je
lüofd.»

*
e Amerikaanse 40-plusser

jj* ®rt bij haar hartsvrien-
R «e schilderes Gertie Bic-
L *°odspot. Gertie is een
L , <«e 3000 mensen van over
E^le wereld die Faith be-

'»H n- De fax en telefoon
*at mevrouw Popcorn

u* 'talent bank' noemt,at nooitstü.

aan ons voorbij zullen
gaan. In Europa mag dan
alles later gebeuren dan
aan deandere kant van
de oceaan, door detoe-
genomencommunicatie
is het uitstel ernstig be-
kort.

© ÖE TELEGRAAF

illustratie:KEES VAN DE NES

■Trendexpert Faith Popcorn
voorspelde onze speurtocht
naar veiligheiden geborgen-
heid: Cocooning. Faith houdt
zelf haarogen en oren wijd
open, maar gebruikt ook 3000
tipgevers over de helewereld.
„ De toekomst is niet meer
wathet geweest is," vindtze.

Foto: Ruud van derLinden

Hoop
I^7 ndanks rampspoed als de

J^ettie vervuiling van ons
tijj!eü ben ik niet pessimis-
4V. bezweert ze. „Er is
ta, P- In de komende tien jaar
%J~* mensheid tot bezinning

n en ec^ g3311 werken
Jw een betere wereld. Onze

kinderen zullen ons bij de
hand nemen. Zij zullen via
ultramoderne telecommuni-
catiemiddelen een wereldwij-
de kinderkruistocht organise-
ren om onze planeet te red-
den."

Er is geen keus, vindt ze

„Of we kunnen in het jaar
2010 de deur niet meer uit
vanwege de troep op de stoep,
ófweconsumeren slechts wat
we strikt nodig hebben."

Het beroemde Fortune Ma-
gazine noemde haar 'de peet-
moeder van de marketing.
Bedrijven van naam laten
zich voor miljoenen dollars
door haar adviseren en stem-
men hun produkt- en assorti-
mentsbeleid op haarvoorspel-

lingen af. Sinds 1974 signa-
leert haar bureau 'Brainße-
serve' trends. „95 procent is
uitgekomen," zegt ze zonder
een spoortje bescheidenheid.

Vriendin Gertie: „Faith is
hevig geïnteresseerd in men-
sen, houdt haar ogen wijd
open.Niets ontgaat haar."

Tien jaar geleden voorzag
zij de schoudervullingen die
vrouwen thans het silhouet
van een Amerikaanse footbal-ler geven. Zij voorspelde de
stijging van het aantal huwe-
lijken, het afnemende aantal
echtscheidingen, de populari-
teit van oudere tv-sterren en
de flop van de nieuwe CocaCola. Op haar advies introdu-
ceerde Eastman Kodak de
wegwerpcamera en werdSmirnov Vodka gelanceerd
als de 'drankvoor thuis.

Als eerste signaleerde zij'Cocooning', het toppunt vanhuiselijkheid. De omschrij-ving werd een begrip. Samen

met de journaliste Lys Mari-
gold typeerde ze nieuwe con-
sumentengroepen met trefze-
kere benamingen: Moby's
(Mommy older, baby younger- moeder ouder, baby jonger),
Puppies (Poor Urban Profes-sionals - arme, buiten de stad
wonende, werknemers),
WOOF's (well-offolder folks -welgestelde positieve senio-
ren), Sandwichers (volwasse-
nen met de zorg voor hunkinderen en ouders), Sleutel-
kinderen, Trofee-kinderen en
SKIPPIE's (Schoolkinderen
met inkomen enkoopkracht).

„Trends duren niet langer
dan tien jaar of gaan over in
een nieuwetrend," zegt Faith.
„Zoals Cocooning: aanvanke-
lijk een hunkering naar huise-
lijkheid en gezelligheid, maar
in de jaren negentig een pa-
niekvlucht uit een vijandige
en gevaarlijke wereld."

Zij verdient een dikke bo-
terham aan de onzekerheid

van de zakenwereld. „Voor-
spellen is moeilijk, vooral als
het om detoekomst gaat. Er is
één zekerheid: elke trend
heeft een tegentrend. Zoals

'fitness' contra 'fatness'. We
joggen ons suf, maar we eten
ons klem."

Haar vooruitblik op de ko-
mende tien jaar is verder ook
weinig opbeurend. Als we
Faith Popcorn moeten gelo-
ven, communicerenwe straks
uitsluitend via inter-actieve
netwerken en gaan we rela-
ties aan via databanken en
babbelboxen. Angst wordt
onzeraadgever.

Naaktmodellen in museum beslist geenrare blootlopers

door
ASTRID
FEITER

BILLENKNIJPERS
KRIJGEN EEN KNAL...

ip "TTERDAM — In je nakie in een vitrine in het museum.
it. enkeling na, zal niemand op het idee komen. Toch""«Ai0 het museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam

e mensen flk kunstobject achter glas. Eenendertig

«^en wisselen elkaar af. Huisvrouwen van middelbare
ig6

'Jd, gepensioneerden en werkstudenten. Bezoekers re-
trjsten. geschokt of onwennig. De suppoost amuseert zich
Uk ellJk. De portier heeft last van plaatsvervangende
'*Hi*mte'En **e m°dellen? „Het is een spel. Ikkan de mensenifcT^t de vitrine voor schut zetten als ik wil," aldus een van

Wü °,et Je zien wat er ge-
P^n '" Ze^t "Tinie *— eT een
b^ van middelbare leeftijd
b(7 .yitrine moet passeren.
L; Rotterdamsela^rouw zit onder een felleS3> op een stoel. Naakt.
iwj" ene been heeft ze over

anc*ere g^gd- Ze kijkt
c*voor zich uit.

t^* man nadert de glazentjj- Ook hij kijkt strak voor
uit. Maar dan, op het

leer?611* dat hij devitrine pas-
O' draait zijn hoofd naar
k7e- Je zietzijn ogen in tweejenden haar lichaam be-,7*den. En alsof hij net iets

' n gezien wat helemaal
\3. mocht, draait hij zijn

J idmet een ruk weer terug

in de looprichting. „Zo gaat
dat nu de hele dag," vertelt
Tinie. „Die man denkt na-
tuurlijk: als ik haaruitgebreid
ga bekijken, vindt ze mij een
oudeviezerik."

De naaktmodellen in het
museum Boymans-van Beu-
ningen in Rotterdam willen
juist worden bekeken. Ze ge-
ven zich bloot in het kader
van een tentoonstelling die
door de Amerikaanse kunste-
naar en cineastPeter Greena-
way is opgezet. 'ThePhysical
Self' heet het project, dat de
fysieke toestand van de mens
tot onderwerp heeft. Greena-
way had behalve schilderijen
en voorwerpen ook echte le-
vende wezens nodig die derol

van Adam, Eva, de moederfi-
guur en de oude man willen
spelen. De modellen wisselen
elkaar om de twee uur af.
Vanaf dezeweek, elke dag tot
12 januari.

object." Billenknijpers moe-
ten voor haar uitkijken: „Wie
zijn hand in de vitrine steekt,
kan eenknal krijgen."

Weerloos voelen de model-
len zich niet. „Ik voel me juist
onzettend sterk," vertelt de
25-jarige Laura. „De bezoe-
kers zijn weerloos. Ze durven
niet zo goed te kijken. Ik pro-
beer ze dan over een grens te
trekken. Bijvoorbeeld door
me om te draaienof ze toe te
lachen. Ik hoop dat de men-
sen op deze manier anders
naar hun eigen lichaam gaan
kijken. Vrijer worden." Som-
mige 'durfals' beginnen een
praatje. „Dan merk je dat oog-
contact en uitstraling veel be-
langrijker zijn dan het li-
chaam. De naaktheid ver-dwijnt."

Hun eerste ervaringen zijn
zeer afwisselend. De 62-jarige
Theo had een man die wel
twintig minuten voor zijn vi-
trine stond: „Hij kwam me
nog even groeten toen hij weg
ging." De 29-jarige Johnkreeg
van twee vrouwen te horen
dat-ie veel weg heeft van een
Griekse god. „Ze zeiden het
jammer te vinden dat ze me
nietmochten aanraken."

De meeste belangstelling
gaat echtertoch naar de vrou-
wen. En dat is niet altijd even
leuk, weet Tinie. „Laatst
stond er een echte griezel bij
me. Ik zag het aan zn oogjes.
Hij bleef ook maar terugko-
men. Als hij nog eens langs-
komt, zal ik hem met een
gebaar duidelijk maken dat ik
niet van hem ben gediend. Ik
sta hier om de ontwikkeling
van het menselijk lichaam te
laten zien. Niet als erotisch

Wie Tinie, John, Theo en
Laura aangekleed in de kan-
tine een kop koffie ziet nutti-
gen, ziet zeker geen groepje
'rare blootlopers'. „Zijn we
ook niet," vertelt John. „We
staan bijna allemaal inge-
schreven bij een modellenbu-

reau. Dat heeft ons voor dit
project benaderd. Niemand is
op uiterlijk geselecteerd. We
zijn doodgewone mensen!"
Rijk zullen ze er in iedei
geval niet van worden. De

■Bloot alskunstobject in
Boymans-van Beuningen.

Foto: Glenn Wassenbergh.

Erotiek
„Aids is de gesel van deze

tijd," zegt de trendologe. „De
ziekte grijpt diep in onze sa-
menleving. Ik voorspel afne-
mende seksualiteit en dien-
tengevolge een sterke daling
van het geboortencijfer. Sex
wordt vervangen door ero-
tiek. We worden bang om lief
te hebben en zoeken naar al-
ternatieven als porno en op-
windendelingerie."

Bezoekers
reageren
geschokt
of
onwennig

verdiensten zijn 65 gulden
perdag.

John: „Je kunt hier eigen-
lijk alleen gaan staan als je
tevreden bent met je eigen
lichaam.Maar voordat ik hier
de vitrine in ging, durfde ik
de dansvloer in de disco niet
op. Ik denk dat ik er vanaf nu
geen moeite meer mee heb.
Dit werkt als een soort thera-
pie. Het maakt jesterk."

Suppoost
In de elf jaar dat suppoost

Frans Bentvelzen bij Boy-
mans werkt, heeft hij nog niet
één keer een blote mens ten-
toongesteld gezien. „Sommige
mensen komen kwaad naar
me toe. Die vinden dit maar
niks. Ik amuseer me koste-
lijk." De portier heeft ook zo
zijn mening: „Ik ben niet
preuts, maar toch vind ik het
een gênante vertoning. Mis-
schien moet ik vaker naar een
peepshow om het normaal tevinden. In een museum hoort
hetwat mij betreft niet."

De tien geboden van de jaren 90
1. Nestelen (Cocooning)
Eindjaren 70 ontstond de drang om zich af te sluiten
van de gevaarlijke, vervuilde buitenwereld. 'Cocoo-
ning', zoals eenrups zich verbergt in zijn cocon.
De nesteldrang leidde tot een nieuwe geboorten-
golf. De leveranciers van videorecorders, magne-

tronovens, tv-maaltijden, afhaaldinersen communicatie-appara-
tuur boekten verkooprecords.

In de jaren 90is de cocooning- trend veranderd in een puur
verdedigende levensstijldoor de angst voor aids, gestegen
criminaliteit, recessie en oorlog. Er ontstaan nieuwecocon-typen.

"De 'Gewapende Veste. Tussen 1983ên~7986steeg in de VS
de verkoop van geweren met53%, het aantalbewapende vrouwen
verviervoudigde en bewakingsdiensten doengoede zaken.

"De 'Verplaatsbarecocon. Het huiselijkmaken van werkplek
en vervoermiddel. Het thuiswerk neemt toe, deauto krijgt telefoon
en fax, bestelauto's veranderen in huisjes-op-wieten. Het luxe
interieur wordtaan het oog onttrokken door een saaie, grijze
buitenkant.

" Weinig vrienden en familieleden worden in de veste van de
sociale cocon toegelaten. Niet zeldenzijn dierelaties uit databe-
standen en babbelboxen ontstaan. De nieuwe gezelligheid(samen
naar de Golf-oorlog kijken en voorlezen) heet 'saloning' (salon-
nen).

2. Avontuur
Mensen hunkerennaar avontuur, mitsze op tijd
thuis zijn voor hetavondeten. De vlucht uit de sleur
moet risicoloos zijn. 'Surrogaat-sensatie. Dat bete-
kent: mountain bikes en racefietsen, maar wélmet
valhelm. Verzorgde vakanties naar exotischebe-

stemmingen, namaak-tropischezwemparadijzen, zigeuner- en
flamencomuziek, erotische lingerievoor jeeigen vrouw, video-
porno, cowboy-laarzenen een jeepvoor dedeur.

3. Kleine verwennerijen
In dit tijdperk beloont menzichzelfmet verrassingen
van hogekwaliteit. „ Omdat ik het verdien."De
beloningenzijn kleine, maar begerenswaardige din-
gen, dieeigenlijk geldverspillingzijn. Eenkorte
vakantie tussendoor, een biefstuk van de duurste en

beste slager in de stad, een nieuwkapsel in plaats van nieuwe
schoenen, thuiskreeft eten, een dure Parker in plaats van een Bic,
Godiva-bonbons in plaats van een Mars. Verwen- winkels schieten
als paddestoelen uitde grond.

4. Egonomie
In het ik-tijdperk willen de mensen geen nummer
zijn. „Ik ben uniek."Het publiek wendtzichaf van
massa-artikelen en confectie. Hetbedrijfsleven
moet zich richten naar dezepersoonlijkheidscultuur
en kleine doelgroepen. In de modekan decomputer

helpenbij het maken van maatwerk, fabrikanten ontwikkelen
cosmeticavoor verschillendehuidtypen, of haarspoelingenmet
duizendtinten blond. Auto's wordengeleverdmet persoonlijke
accessoires, tv-stations hebben betaal-kanalen voor specifieke
doelgroepenen maat-vakanties zijn in zwang.

5. Afrekenen (cashing out)
Een vlucht uit hetdrukke, jachtige(zaken) leven.
Een hunkering naar eenrustig, eenvoudigbestaan
waar geld, aanzienen carrière onbelangrijkzijn. 74%
van deAmerikaanse mannen wilminder aandacht
aan zijn loopbaan en meer aanzijn gezinbesteden.

Zerekenen af met de prestatie-maatschappij. Werken aan een
nieuwe loopbaan, maar in je eigen tempo. De manager die
geitenfokker wordt, dezakenman die eenpensionnetje in Limburg
opent, de cardioloogdie in de bouwgaat werken. Wie nietecht
wegkan voor bezinning, doetalsof. De kerk profiteert.

6. Jonger doen (Down-aging)
De 'baby boomers' van na de oorlog merken tot hun
schrik datze veertigers, vijftigerszijngeworden.
JackyOnassis werd in 1989zestig, Tina Turner is dik
in de vijftig, Cher 45, Elisabeth Taylor trouwt voor de
achtstekeer en van de mensen die in 1989de

Marathon van New Vork uitliepen was 42% ouder dan veertig jaar.
„Middelbaar is nietmeer oud. Het leven begint bij veertig. " Deoudere generatie, die de jeugdin getal overtreft, voelt en gedraagtzich jongerdanzij is. Schoonheidsspecialist, toupetmaker, het
fitness centrum, deplastisch chirurgen de tandarts die implanta-
ten verzorgt hebben het druk. Grootste zorg van de veertigers: heb
ik later noggenoeg gelden wat gebeurter als ik echt krakkemikkig
word.

7. Overleven
Vroeger wilden we prettiger leven, nu willen we ook
langer leven. Enerzijds hebben we een heilig ver-
trouwen in gezond voedsel en diëten, anderzijds
wantrouwen we deprodukten van de voedingsmid-
deleninriiisrrif* De nve>rlf>\/&n-trtinH is vp.rrtnr-raalrt

doorhet algemenebesef dat we uiteindelijk voor ons zelf moeten
opkomen. Zelfmedicatie wordt belangrijker dan ooit. We bezoeken
nietéén, maar meerdere specialisten en prefereren laboratorium-
produkten boven natuurlijke voedingsmiddelen.

8. De strijdbare consument
De provo is een superkritische consument gewor-
den. Nogsteedsbeklimt hijde barricaden. Nu niet
tegen onrecht en voor rechtvaardigheid maar tegen
slechte kwaliteit en onbetrouwbare leveranciers.
Anders danin de jaren '70richt de striidbare

consument het vizier niet opdeprodukten, maar op de onderne-
mingen die deprodukten fabriceren en leveren. Het bedrijfsleven
wordt uit zijn ivoren toren gesleurd. Het moetzich verantwoorden

9. De multifunctionele consument
In deze moderne tijd leeft de mens niet één leven,
maar wel honderd. Wetenschap, technologie, eco-
nomie hebben supermannenen -vrouwen van ons
gemaakt. Levensstijlen oudewaarden zijn op hun
kop gezet. Er zijn talloze leefvormen, huwelijkenzijn

nietmeer voor eeuwig, we blijven nietlevenslangbij dezelfde baas
en veranderenzelfs meermalen van beroep en partner. We doen
steedsmeerin steeds mindertijd. We weten meer, we kunnen
meer we willenmeer. Nooit waren we zo druk. Ontsnapping aan
de stress kan alleen doorons levente stroomlijnenen af te
slanken. Tijdrovende maaltijden worden vervangen door meer
tussendoortjes en afhaafvoedsel, er komen meer arbeidsbesparen-
dekeukenhulpen alsmagnetron en vaatwasser. De industriedoet
mee aan de stroomlijn-trendmet multifunctionele apparatuur. De
consumentkoopt tijdterug.

10.S.O.S.
Onzekinderen zullen de wereldredden De wil om te
overleven verbindtde jeugdigegeneratie. In hun
doodsangstzullenzijzich verenigen in een mondiale
beweging die S. O.S. heet. Op dekinderen is onze
hoop gevestigd. De S. OS. trend iseen uiterste

pogingom dewereldbevolking in de jaren '90 sociale verantwoor-
delijkheidbijte brengen. Een tijdperk van waardigheidgebaseerd
op Milieu, Opleidingen Ethiek (MOE).

Er groeit een collectief bewustzijn dathetzo nietverder kan.
Niemandkanzijn hoofd in het zandsteken. De samenleving
(overheid, burgers, bedrijfsleven, wetenschap) zet schuchter de
schouders onder dereddingsoperatie. De kinderen zullen dietaak
overnemen en voltooien. Er is hoop.
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Een SEXSHOW bij u aan huis.
Van Grieks tot S.M. Alles wat jij
wilt. Bel 06-320.340.75, 50 cpm.

*Hijgen!*
LIVE PHONESEX! 50cpm/06-

-320*321*25
Wanda

DESEX-GODIN,SOc.p.m.
06-320.320.30
06-320.323.30

TIENERTJE, even een vlugger-
tje met Carolientje. Bel snel...
06-320.323.11 (18jr, 50cpm).

06 Sexboat
Geniet gratis en stiekem van de
heetste meiden van Nederland:
06- 50c.p.m.

320.330.74
TRIOKONTAKT, spreek ook af
met ruimdenkende echtparen.
06-320.320 92(50 cpm).
""GAY-PRIVE voor 2"- Jij
wilt voor vanavond snel en dis-
creet een opwindend afspraak-
je regelen? Bel dan Gay Privé,
want daar zit je direkt apart en
als je met een andere boy wilt
spreken, druk je op de nul.
Succes!! Bel jouw Gay Privé
regiolijn: Groningen, 06-
-320 322.31. Overijssel, 06-
-320.32237. Drente/Friesl., 06-
-320.32239. Flevoland, 06-
-320.32253. Gelderland, 06-
-320.32257. Voor Utrecht, 06-
-320.322.58. Amsterdam, 06-
-320.32261 Rotterdam, 06-
-320322.63. Den Haag, 06-
-320.32264. Zuid-Holland, 06-
-320.32267 Noord-Holland,
06-320.32268. Voor Zeeland,
06-320.32271. Voor Brabant,
06-320.322.74. Limburg 06-
-320.32275. 50cpm.
VINCENT (19) is heet, homo
en heel erg... 06-340.350.31, 50
cpm. Elke dag anders.
Sabrina, een GEWILLIG mooi
meisje, haar eerste trio. Bel
06-320.323.44 (50 cpm).
Zoek je een heet meisje? Bel
ESCORT-KONTAKT, 06-
-320.326.33 (50 cpm).
„Vooruit LUMMELS zadel mijn
pony". De knechten zijn het
zat. In de stal straffen ze die
mooie verwaande rijke dochter.
06-320.32924, 50cpm.
LIV ESEX wordt voor Jenny
echt waanzinnig als ze eindelijk
toegeeft om Grieks te doen.
06-320.321.32 50cpm.
Hete meisjes staan 24 uur per
dag voor je klaar. Het BESTE
nummer 06-320.370.02 50 cpm

LEUK nieuw stel uit Delft voor
echte Livesex. Voor het eerst
deden ze bij ons Grieks, en ze
genoten.. 06-320.340.95, 50
cpm.
Je ziet m'n ZWARTE slipje en
jarretel dwars door m'n jurkje
heen. Ik ben net 18 en wil ge-
pakt worden. 50 cpm. 06-
-320.326.17

Provinciebox
Club 06

DUS GOED EN GEZELLIG!
GRONINGEN 06-320.330.23
FRIESLAND 06-320.330.24
DRENTHE 06-320.330.25
OVERIJSSEL 06-320.330.26
GELDERLAND ....06-320.330.27
UTRECHT 06-320.330.28
N-HOLLAND 06-320.330.29
Z-HOLLAND 06-320.330.83
N-BRABANT 06-320.330.84
ZEELAND 06-320.330.85
LIMBURG 06-320.330.86

Klets gezellig met elkaar en
maak vrienden en vriendinnen

in jeeigen omgeving. 0.50 cpm.

*Sexgids*
hetero/lesbi/bizar! 50cpm/06-

-**96*o6**
145Escort
sexmeiden!
Geven zich bloot, vertellen
hoe ze dr uit zien en wat
ze op Sex/gebied te bieden
hebben! Daarna gevenze je
hun eigen telefoon-nummer!

06.96.-45
50cpm. Red Ear Productions!
Het MODEL wist niet dat ze
maar voor een enkel doel daar
was. Met open ogen trapte ze
erin... of zou ze... 06-
-320*321 '48. 50cpm.

Rijpe negerin
Ik wil dat je m'n zwarte lichaam
lekker masseert met warme olie

Vooral m'n dijen, zalig!
Dan wil ik met jevrijen. 50 cpm.

06*320*320*91
Effe VLUG! Korte, hete hoog-
tepunten. Kies 'n lekker vrouw-
tje en toets van hoogtepunt
naar hoogtepunt. Alle standjes
bel 06-320.33.123, 50cpm

Ik hou van
ongewone
standjes...

320*320*99
320*320*99

06, 50et. p.m.
!! LEUKE VROUWEN!!

Voor direkt kontakt. Intiem en
Escort. Ze vertellen hoe ze er-
uitzien en dan alles wat ze in en
buiten bed met u willen doen.
Snel kontakt via hun eigen
telefoonnr.

06-9589, 50CPM
Ben JIJ die vent die deze meid
op deknieën krijgt?!? Bel Bren-
da, 06-320"324,35. 50cpm.
OMDAT het beter kan, bel je
nu Jeannet op 06-340.320.27,
Voor het hele verhaal, 50 cpm.

* Party-Line Dating***
06-320.330.00 - JE HEBT 'N DATE VOOR JE 'TWEET!!! 50 cpm

Sex nieuws
Hier moet jouwfavoriete dame aanwezigzijn

maakkennis opeen hete privélijn. 50cpm

06-320.328.90
Snelle (sex) Date 06-320*320*67

Vluggertje voor Hetero, Homo Lesbi en Bi (50 cpm)

Stoute voorstellen
Al je behoeften kun jij bij onze meisjes kwijt

op eenaparte lijn. 50c.p.m.

06-320.320.41
Brandende wellust

Je zou bijna jevingers verbranden aan die
hete zachte lijven hier... Pas maar op! 50cpm

06-9522
*****Party-üne*****

06-320.330.10- Telefoneren met zn tienen tegelijk! 50 cpm

**Harry's Gay Dating**
06-320.330.99- Nu bellen, straks al jenieuwe liefde in bed!

_; 50cpm

*Euro Dating Kontaktenlijn***
06-340.320.25, SUPERSNELEEN DATE!!! (50c/m.)

Rijpe Vrouwen Live 06-320.320.65
Livesex gesprek met lekkere rijpe vrouwen. Bel ze 50cpm.

Gay Direct Box 06-320*320*71
Direct Privé. Anderepartner kies 'n nul (50cpm)

Snelle (sex) Date 06-320*320*67
Vluggertjevoor Hetero, Homo, Lesbi en Bi (50 cpm)

Parenclubs
Laat u niet in de luren leggen
door „NAMAAK-parenclubs".
Elke zat. uitsl. paren (nwe. wel-
kom). Morgen, zondag, pa-
ren/dames/heren. Paren, open
huis, vrij entree. 02942-2100.
„Revo" a.d A 1(bij Muiden).
—VILLA WEIZIGT"* de
compleetste en sfeervolste pa-
renclub van Nederland, iedere
zaterdagavond v.a. 21.00 u. pa-
renparty voor gelijkgestemde
echtparen, altijd gezellig druk.
Kilweg 10, Dordrecht, info na
1800uur 078-512949.
Vanavond weer een gez. PA-
RENAV v. echte ruilers. Info
035-855449.
Sauna AQUARIUS v. paren en
alleenst., ma, wo, vr. 20.30 u.,
za. 22 u. Paren gratis. Muiden,
Herengr. 96 02942-4923.
ZATERDAG: privé-avond pa-
ren/alleenst., he./bi. Zondag:
experimenteren met bisex?! Bel
za./zo. 17-20 u. 04929-64293.
Bijdrage paren ’ 45 all-in.
Parenclub „DE ZAAR". Ook
voor alleenstaanden. Bel voor
info 077-821235.

EROSCLUB GRONINGEN
organiseert ieder 1e zaterdag
van de maand een PAREN-
AVOND, aanvang: 21.00 uur.

Ooster^ngel 12 050-142470

CANDY CLUB, 21 jaaruw club,
iedere vrijdag en zaterdag pa- ,
renavond. Eikenweg 29,
Adam, telef. 020-6947379. \
LELYSTAD, heden privé-pa- !
renavond en alleenstaanden. .
Info 19-22uur, 03200-60968.
Sauna ORIENTE, iedere
woensdag v.a. 20.00 uur. Pa-
ren, alleenstaanden en bi. 080-
-230658. Inclusief koud buffet.
Kasteel WATERLOO. iedere
za.: groepssexparty v. paren,
ledere vrijd.: parenparty m.
S.M. ledere woe.: groepssex-
party v. he./da. en paren, le-
dere 1e ma. v.d. maand: nu-
distenparty. 04704-3030.

Al meer dan acht jaarhet
MEEST EXCLUSIEVEADRES I

voor een geslaagde
parenavond !

In het centrum van het land 'Bar, dansvloeren zitgroep
gelegenom sub-tropische tuin 'MET WHIRLPOOL EN SAUNA j
warm en koud buffet aanwezig IWo. en vrij. alleenstaanden
ZATERDAG UITSL. PAREN I

Telef. 03465-71376 '"CUPIDO" voor paren en al- I
leenst., open zo., di., do., vr.. I
zat. v.a. 21 u. Corn. Trooststr.
20. A'd_m. 020-6763665.

Diverse clubs/06-lijnen
4

Hot-shot voor PAREN en al-
leeenstaanden, ook 's-mid-■ dags. 24uur info030-960049.
4 jaarDOLCE VITA. Elke zater-

-1 dag sexparty voor paren en al-
leenstaanden. Let op, heden-
avond vieren wij ons 4-jarig be
staan, shows, speciaal buffet.
Paren gratis entree. Alleenst-
aanden korting. Wij heten al

I onze vaste en nieuwe klanten■ van harte welkom. U vindt ons
i aan Rijksweg N271, nummer 1,

' Linne, informatie telefoon

' 04750-11876.

' Parenclub E9, iedere zat. voor1 paren en ALLEENSTAANDEN.
1 Entree paren’ 50. 04756-3326.

! Huize WILLEKE, zaterdags uit-
-1 sluitend paren, v.a. 20.00 uur,
zondag v.a. 17.00 uur, paren en
alleenstaanden. D. en h. elke 1e
zaterdag v.d. maand, paren en
alleenstaanden. 030-440827.

THE SOCIETY hedenavonc
parenparty v.a. 20.00 u. Haar-
lemmermeerstr. 150hs, Adam
Ook alleenstaanden welkom.
ROTTERDAM, luxe club voor
paren die van gezelligheid hou-
den (h)eerlijk avondje ont-
spannen. Doe wat je wilt, wij
doen het ook. ’ 35 p.pr. Za. 21
u„ 's Gravendijkwal 92 R'dam,
telef. 010-4364390.
Sex-erotische PARENCLUB,
elke 1e en 3e zat. v.d. maand,
deur open van 21.30-22.30 uur,
NVSH erotisch center Leiden,
Rapenburg 48 (Centrum). Te-
lef. zat, v.a. 20 uur, 071-149987.
Club VENUS alleen voor paren.
Met sauna, zwembad, koud en
warm buffet en drankjes, alles
mcl. ’ 150per paar. Net over de
grens, slechts 54 uur v.a. Arn-
hem. Zat. van 19.00-04.00 uur.
Güterstrasse 3, D-4236 Ham
minkeln. Inl. 09-49 28524517.

Bekend van tv
vrijdag-zaterdag-zondag

**Parenparty op**
***LandgoedB4***
te Rucphen, Zundertseweg 84, telef. 01654-3280

Vrijdag voor paren en alleenstaanden, zaterdag alleen paren
zondagvoor paren en alleenstaanden. Tot ziens

in de beste, mooiste, netste en drukste club van Nederland

** Kasteel Meerwijk**
Harry 8t Ans nodigen u uit in de gezell., mooiste, best verzorgde
parenclub van Ned. met binnenzwembad, sauna, bar etc. Zat
parenavondv.a. 21 uur. Elke 2e zat. v.d. maand voor paren en al-
leenst. Zondag matinee v.a. 14 uur tot 's nachts... voor paren er
alleenst. Gemaalweg 19, Oud-Orthen (Den Bosch), 073-311469.

Postorders

Gratis
sexartikelen-catalogus

PETER FRANK POSTORDERS, Postbus 96, 9950 AB Winsum
Gn. Schrijf of bel 06950-2674, dagen nacht, ook in het weekend.

Intermedia
Sexpostorder bestaat

20 jaar, daarom
Jubileumloterij

Bij elke bestelling van iedere’ 200, een gratis lot.
Vraag nu onze brochure aan:
Heteropakket è ’lO over video's, bladen, vibrators,
hulpmiddelenen gratis lingeriebrochure.
Gaypakket è ’ 15,zeer uitgebreid, mcl. Rimba lederfolder.
Leer- en lingeriepakket è ’ 20, verscheidene opwindende
brochures over diverse leer- en lingerieprodukten, o.a. Rimba en
Renata Buccone.
Betaling d.m.v. postzegels, girobetaalkaarten, cheque, contant
geld of storten op giro 209979 of Amro bank 44.71.36.046.
Intermedia, Postbus 1522, 2003BN Haarlem.

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:
Uw bestelling binnen 48 uur in huis. Bel gratis 06-0226750.
Winkel: Kruisweg 44 (i.o. station) Haarlem. Privé-cabines aanw.

Sexartikelen
per post
Wilt u weten wat er

allemaal tekoop is op
sex- en lingerie-gebied?

Vraag dan vandaag nog de
Blue & White katalogi '91 aan

JARENLANGEERVARING maakt
onze katalogi tot de meest uitgebreide

van Nederland. In onze 170pagina's tellende
kleurenkatalogi vindt u meer dan 600artikelen

duidelijk omschreven in de NEDERLANDSETAAL
Onze lingerie is verkrijgbaar in verschillende maten!

Nieuwsgierig? Vul dan Nü de bon in. Voegf 8 bij aan
cheque/postzegels (in enveloppe) ofstort dit bedrag op giro
2210 396en wij zenden ude beide kleurenkatalogi in discrete

verpakkingtoe

Naam:
Straat:

Plaats/code:

Blue & White
CEINTUURBAAN 248- 1072GG AMSTERDAM

EXOTIC catalogus! Bestel nog
vandaag onze 3 nieuwe super
kleurencatalogi in groot for-
maat met exotische modellen
in wet look eire, stretch-pvc,
satijn, evenals superstrakke
minikleding, discopakken en
aparte lingerie. Vraag direct de
catalogi ad ’ 30 aan! Sexy on-
dergoed voor hem! Kleurcata-
logus van excl. bad- en posing-
slips en 1 transparant nylon
slipje, vandaag nog bestellen:
’lO. Schafer, Abt. 991, P.F.
2053, D-5400 Koblenz. Nederl.
Postgiro 48.25.812
ANJA, 16, superheetü 2 por-
nofoto's ’lO, ’ 25/10! Anja,
Postbus4l,67loßAEde.
Nieuw! Wervelende LINGE-
RIESHOW op video! Inclusief
catalogus ’49. Giro 5088701.
Laetitia's Lace & Leather. Spe-
ciaalzaak: Oudebrugsteeg 10,
Amsterdam (2min. CS).

Mail & Female
voor vrouwen, doorvrouwen

postorderservice in erotische
accessoires en lingerie. Bestel
de prachtkatalogus (’ 6,95),
giro 4403899, o.v.v. katalogus
T, Pb. 16668,1001 RD Adam.
VHS SPECIALS 120 min. è
’75. 1. big tits, 2 homo, 3. Bi
sex, 4. teeny, 5. transsex, 6
lesb., 7. Grieks, 8. climax. O.v.v
nr. giro 4088172 Videopost
Postbus 188, 5340 AD Oss
Geen mailing.
Filmclub Cupido de nwste por-
nofilms op VHS. Verk., kopen
ruilen, ’ 1,60 aan postz. insl
Pb. 203, 6660AEEIst(Gld).

RUBBER en lakkleding uit ei-
gen atelier voor dames en he-
ren, evt. maat gemaakt. Ook de
kleding uit Erotika voorradig.
Dagelijks open 10.00-18.00 u.,
do. 10.00-21.00 u. Boetiek/ate-
lier Funny Skin by Karin Wit,
Wagenweg 16, Haarlem-C. (bij
Houtplein), 023-421870.
PORNO-VIDEOCAT. 1 = SM.
2 = gay. 3 = hetero/bizar.
P.st. ’lO. P+E, P.b. 7010,
Vlaardingen. Giro 4069272
BIZAR video! Color cat. met
668 extreme films + infopakk.
’lO. Topfilm, Westerkade 19,
1015X E Adam, giro220601.

Onze gloednieuwe CATALO-
GUS ligt weer klaar. Vers van
de pers. Wie hem nu bestelt
voor ’25 krijgt er gratis een
pittige video van 60 min. bij.
Vermeldt TE-30. Voor de lief-
hebbers staan er pakketten
klaar. 3 pittige films van 60 min.
voor ’5O. Vermeldt TE-31.
Voor alle SM-ers hebben we
een videopakket met een film
over „real sm" voor ’ 98. Ver-
meldt TE-32 Geld overmaken
op giro 18.92848 t.n.v. Tele
Erotica, Pb 680, 7400 AR De-
venter. Je kunt ook geld of een
cheque sturen naar Pb 680.
Wie de sexlessen van Goedele
Liekens wil, bestelt de comple-
te serie voor ’ 299
RAINBOW trendy en erotic,
rubberkleding voor dames en
heren, stuur ’ 10 of cheque v.
zw./w. catalogus naar P.B.
2748,1000CS Amsterdam.
"PHYSICAL". Erotische lin-
gerie, artikelen en videobanden
per post bij u thuis bezorgd in
discrete verpakking. Bestel nu
onze catalogus: leer ’ 10, linge-
rie ’ 10, artikelen ’ 10en video

’ 10, voor leer, lingerie en arti-
kelen samen ’ 20. Stuur con-
tant geld of cheque aan: Ant-
woordnummer 2457, 6500 VH
Nijmegen, in een gesloten en-
velop met naam en adres.
Postzegel is niet nodig.
„PLEASURE EXTREMES",
presents top label porno, voor
elke smaak! 2500 titels, géén
verzendkosten. Pornobox 5
stuks voor ’ 100. Film met ca-
tal., ’25. Giro: 47.75.914, bank
46.0292323, cheques of con-
tanten naar: „P.E.", Postbus
90111, 1006 BC Amsterdam.
Info 06-58465161.
ZKG FILMRUILCLUB voor de
meest exclusieve pornofilms.
Info: ’250 postz. Postbus
30156. 6803 ADArnhem.
3-D-porno-video's! Stuur ’25
contant in envelop, en je ont-
vangt de super 3-D-catologus,
en één 3-D-porno film GRA-
TIS! Aanbieding: 3-D-brillen,
een voor ’ 3, tweevoor ’ 5. Vi-
deo Express, Postbus 4433,
1009 AK Amsterdam.
Proefpakket Durex CON-
DOOMS ’l9. Giro 4394134
t.n.v. Rosa, Pb. 19145, Utrecht.

2PORNOFILMS (VHS) en info
ruil VHS pornofilms, ’ 59. Enkel I
info ’1,60. Giro 1806825.
Home-Movies, P.b. 355,I
6500 AJ Nijmegen.
Proefpakk. DUREX Fromms in 'blanco verp. door stort, van
’25 of ’3O op giro 681485
t.n.v. Condex, P.b. 6051, 3130
DB Vlaardingen.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.
3 ruige PORNOBLADEN voor i
’l5. Giro 5891355 t.n.v. Vega, iPostbus 68, Hedel.

Nu 3 nieuwe, super sexy cata-
logi 1991 van VENUS FAS-
HION BV zijn uit met lingerie/
lak/leer/rubber en lieslaarzen.
Maak ’l5 over op giro 4255072
t.n.v. Venus Fashion, Kleine
Berg 18, 5611 JVEindhoven.
S'EXTASE, spannend sexspel
voor 2 of meer spelers, het
heetste sexspel om je partner
te verleiden. S'extase ’ 37.
Sexganzebord ’19,95 Samen
’5O, naar giro 5169024 t.n.v.
Game House, p.b. 9378, Rot-
terdam, cheque of contant
(aant.). Discr. verpakking.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Te huur gestoff. en gemeub.
villa op TOP-LOKATIE Zoeter-
meer, 500 m 2tuin aan meer, 2
terrassen 40 m 2, steiger: vis- en
zeilboot, garage, 48 m 2 L-
woon/eetk., 4 slp.kmrs., luxe
badk., moderne keuken 15 m 2,
bijkeuken, compleet: was- en
afwasm., droger, vries-, koel-
kast, 2 KTV's, video. Prijs

’ 4200 p.m. Telef. 079-613445.
Te huur per direct in MUIDER-
BERG huis voor 2 maanden,
all-in ’ll5O per maand. Telef.
020-6828911.
Dames let op! UNIEK, Adam
Z., luxe kam., gebr. alle fac. +
app 020-6646862 na 18.00 u.

Te huur aangeboden (dcc.)
centrum Sittard

Steenweg
"winkelr. 60m 2,magaz. 10m2

gerenov., ’ 2200p/m
"appartement, 2k.,badk., cv.

50 m2^ 700, 32m2/’ 500
Inlichtingen 043-641092

Per direkt, ruim 2-KAMERAPP.
te Bussurn, nabij centr. en sta-
tion, opp. 80 m 2, zeer mooi,

’ 1250 mcl. Telef. 02155-23878,
b.g.g. 02159-37091.
T.h. nieuw gestoff. en gemeub.
2-kam.app., v.v alle comfort,
in woontoren, nabij DIEMEN,
mcl. w.w., verw., eigen park.pl.
’l2OO p.m. ’4OOO borg. Br.
16-25895bur. bl. Adam.
LOENEN A.D. VECHT, ge-
meub. hoekwon., 4 sl.k., ’ 1750
p.m. Periode in overleg. Inl.
Gooiland Mak, 035-48141.
WIJK BIJ DUURSTEDE, ge-
stoff. vrijst. huis, veel privacy,

’ 2000 p.m. Telef. 03409-2144.

Modern gemeubileerd en ge-
stoffeerd top-appartement aan
de SINGEL te Amsterdam.
Luxe keuken met inbouwappa-
ratuur, voorzien van kook-,
eet- en drinkgerei. Badkamer
met ligbad en douche. Slaap-
kamer. Dakterras. TV en Hifi-
set aanwezig. Huurprijs ’ 2750
inclusief, borg ’ 5500. Inlichtin-
gen tijdens kantooruren van
ma. t/m vrij tussen 10.00 en
16.00uur viaAFCO Beheer Uit-
hoorn, 02975-67564.
ALMERE, t.h. kamer met gebr.
v. keuken, badk. etc. Hr. ’4OO
p.m. 5 min. van het CS. Telef.
03240-36668.
ZANDVOORT-CENTRUM, 2
app., enkele maanden, geh. ge-
stoff. en gemeub., v.a. ’ 900
mcl. 02507-15090,na 20uur.
Furnished STUDIO in center
Adam, ’ 1000/month. Telef.
020-6628712
Div. KAMERS t.h. in pens., I-
pers kam., m.g. k./d./t., ’ 500
p.mnd. Kl. 2-pers. kam., m.g.
k./d./t., ’750 p.mnd. 2-pers.
kam. m. eigen d./t., alles gem.
en mcl. ’ 1000 p.mnd. Haarlem
023-272227tussen 12-17 uur.
WIJK AAN ZEE, t.h. gemeub.
3-kamerappartement, ’ 1250
mcl. Telef. 02517-4364.
T.h.a. LEIDEN, zit/slaapk. met
gebr. van douche, toilet en
keuken, evt. voor jonge wer-
kende vrouw of studente. Te-
lef. 071-123488.
Gezocht iemand om met mij de
kosten te delen van mijn
appartement. Omgeving
HAARLEM. Br. 16-25807 bur.
bl. Adam.

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

Stud. zkt. rustige kamer in
Adam, tot ’ 375. Telefoon
01184-18762 SPOED!
2 jonge ingenieurs zoeken we-
gens universitaire vervolgstu-
die etage in A'DAM-C. Telef.
08385-14290.
Aankomend arts zoekt z.s.m
woonruimte in AMSTERDAM,
nabij centrum, geen urg.bew.
020- 6643678of 023-331071.
Gez. 2/3-K.W., ’SOO-’BOO,
omg. Zoetermeer, Leiden,
Delft, R'dam. 020-6195024.
Werkende vrouw, ziekenver-
zorgende, zoekt woonruimte in
ADAM. Telef. 01100-21891.
3/4-k.w. A'DAM-Z. of omg.,
i.b.v. 3% jr. urg., evt. vrije sec-
tor. 020-6681987/6769786.
Jonge ontwerper en historica
zoeken etage in AMSTER-
DAM, tot ’ 1100, liefst C. of Z.,
i.b.v. 2Vz jr. urg. 020-6794408.
DRINGEND gez. 2/3-k.won. in
Adam of omg., tot ’ 1500.
Beloning ’ 300. 020-6343197.
Jong stel ECONOMEN, i.b.v.
urg.bew., zkt. woonr. in Adam,
tot’ 700. Telef. 020-6005272
Gevr. 4 a 5-kam.won. in
ADAM/Amstelveen, kind-
vriend, buurt. Evt. ruil mog.
06-52833485. 020-6854901.
Werk. vr., 25 jr., zkt. m. sp. KA-
MER in Adam. Telef. 05202-
-28558 of 05910-23074.
Timmerman en studente, i.b.v.
urg., zkn. woonr. in ADAM, ±

’ 700. 020-6647283.

i Kustige studente Frans zoekt
i kamer in AMSTERDAM, geen

Noord/Zuidoost. 058-129456.
OUDERS zkn. ruime et. v.
dochter en studiegenote, tot. ’ 700,A'dam-C, 05291-56930.. Net persoon zoekt dringend. vaste woonr., in ADAM, i.b.v., 314 jr.urg. 020-6854422 (K).

■ J. stel zkt. woonr. in ADAM,
ongemeub. Hr. tot ’ 1000 p.m.

i Telef. 040-465296. ,, Werkende JONGEMAN zoekt
woonruimte in Amsterdam.■ Telef. 05970-13864. '' Met SPOED gevr. kamer om-
gev. Schiphol i.v.m. stagepe-; riode. Bel: 077-823869.
Betrouwbaar werkend paar,
29-30 jaar, zoekt woonr. in. AMSTERDAM, 020-6257635.
Echtp. zkt. met SPOED 2/3-.kam.won. in Adam, plm.

_
’ 1000 mcl. 020-6391328.

i J. vr., 31, zkt. met spoed zelfst.
woonr. tot ’5OO in ADAM,. geen ZO. of N. 020-6761866.
Rustige j.man, ir., zoekt zelfst.
woonruimte in UTRECHT, plm. ,. ’ 700. Inl. 05700-48053/40129.

i Ned./Frans ECHTPAAR zoekt
woning in Adam, in bezit van
5% jr. urg., bereid tot redelijke i
overn. 076-655110. 'Werkende/studerende jonge-'man zoekt z.s.m. woonruimte. in AMSTERDAM. 02997-1938. ,
Student, 22 jr., zoekt KAMER
in A'dam-C. of Z., hr. tot ’ 350
mcl Telef 076-652467. \

Woningruil (huur)
Dringend woonruimte gezocht
in Adam tot ± ’4OO. Evt. ruil
min. 3-k.won. in GRONINGEN.
050-777071 of 01720-34567.
Aangeb. BEN.WON. omg. Su-
rinamepl. Adam. Gevr. 3/4-
k.won. in Adam. 020-6767520.
UITHOORN/Adam, eenge-
z.won., 5 kam., hr. ’ 720, met
overn. Gevr. 3-kam.won., hr.

’ 400, geen Bijlmermeer. Br.
18-25726bur. bl. Adam.

Buro Start heeft voor u 1200
RUILWONINGEN in Ned. Bel
nu 020-6476697of 030-941099. 'Aang. 2 won., A'dam-N. Gevr. ;
1 gr. won. of 2 bij elkaar, of
KANGOEROE-won., omg. ,
Utrecht of boven 't IJ. 020- :
6341552 's avonds na 18uur. .
De gemakkelijkste manier om'{een SPEURDER te plaatsen, is :
het nummer 020-6805.805 te 'draaien. Dagelijks van 8-21 uur. ]

Bedrijfs-onroerend goed
te huur aangeboden/gevraagd

Den Haag
Kantoorunits v.a. ’ 750 p.m.

all-in. A1lokatie
070-3456167of 020-3451912

A'DAM-West, t.h. werk-
plaats/opslagruimte (onder-
stuk), ’ 700p.m. 075-705052
T.h. in AMSTELVEEN-ZUID
kantoorruimtes v.a. 35 m 2, in
represent, gebouw, 5 km van
Schiphol, zeer goedbereikbaar,
met personen- en goederenlift
en eigen parkeerplaatsen.
SplinterBeheer, 020-6450957.
T.h. KANTOORRUIMTE in het
centr. van Adam, ’ 1000 p.m.
Telef. 020-6232057 of 6331061.
Architect zoekt ± 80 m 2kan-
toorruimte in A'DAM-NOORD.
Inl. 020-6311134/6372027.
T.h.a. 200 m 2 kantoor/
BEDRIJFSRUIMTE (geen ate-
lier), in Adam, zeer goed be-
reikbaar, ’ 1650 p.mnd. Telef.
reacties 020-6384074.
T.h. KEIZERSGRACHT en
Prinsengracht: kantoorunits
v.a. 40 m 2, ’ 1000 p.m. (excl.
BTW). Telef. 020-6644771
T.h.a. DAKRECLAME, Munt-
plein 7, ’25.000 p.j. Telef.
020-6228758.
winkel t.h. 250 m 2

met woning
op Bredabaan Merksem. ANT-
WERPEN. 09-323.651.61.15
Te huur per heden KANTOOR-
RUIMTE in de Fred. Hendrik-
straat te Adam, opp. b.g. ca.
85 m 2, archiefkelder ca. 100 m 2,
huur per maand ’ 1300, over-
name kantoormeubels e.d.
’3OOO. Inl. telef. 020-6443182
of fax 020-6611865.
Bedrijvencentrum Hakfort:
repr. bedrijfsruimte, centraal in
Amsterdam-Zuidoost, van 50
m 2tot plm. 200 m 2; zeer scher-
pe huurprijs. Management-on-
dersteuning door SONAR/JOB
CREATION. 020-6965196.
In Groningen (stad), te huur
BEDRIJFS-, kantoor-, show-
en opslagruimte. Diverse afme-
tingen, vanaf 200 m 2. Info
050-139025.

—^—— i
T.h.a. bedrijfsruimte te BREU- ]
KELEN (Ut), ± 320 m 2,2 min. J
van deA2Info 02158-21135. ,
OPSLAGUNITS t.h. aan de :
Al 2 Maarsbergen/Wouden-
berg, opp. 160 m 2, h. 4.50 m, (
verwarmd, evt. gekoeld, v.v. .
elektra en steil., evt. gebruik

' heftruck. Info: 03498-4679.
Aangeboden bedrijfsruimte van
plm. 100 m 2in het centrum van j
Haarlem, per direkt te betrek- ,
ken, huur ’ 1020. BUITEN- ,
KANSJE. 023-322732 ,
Voor de begane grond van I
kantoorgebouw „Rivierstaete" i
zoeken wij namens gebruikers
een DIRECTMAIL shop. Het is
niet nodig voor uw cliënten om
de deur uit te gaan. Kleine Bv- ,
siness-units te huur. 15 m 2 - 45
m 2. Verhuurinformatie: 020-
-5405555/020-6612121. ■
Bedrijfsruimte te huur: 200 m 2
plus 75 m 2kantoor, in Adam- |
Sloterdijk. Oplevering medio;
'92 Info SNIPPE BEHEER BV, ■020-6248424. ,
T.h. per 1-12-91. 100 m 2l
BEDR.RUIMTE in centrum |
H'sum, huurpr. ’ 550 p.m:!. |
Overname’ 8000. 035-835760.
T.k. aangeboden winkelpand :
ZANDVOORT, 90 m 2verkoop- |
ruimte, 110m 2woning/opslag- \
ruimte, huur ’ 2920 p.m. Over- :
name n.o.t.k. Telef. 06- ,
52833485,020-6854901. ■
Te huur moderne kantoor- ;
ruimte aan de ROCHUSSEN- '.
STRAAT 221-223 te Rotter- Jdam (to. GEB), bestaande uit: -2e verd. 219 m 2, 3e verd. 219rm2

en 4e verd. 163 m 2, met air-
cond. en lift. Huurprijs in over-
leg. Ook per etage te huur.
Vastgoed Van Dorst BV., telef. ,
010-4732555. .

i Gezocht WINKELPAND, A1".
voor kleding, ± 100 m 2. ’ 2000 |beloning bij pos. resultaat .
(Gooi en omg.) 03240-43496.
Over te nemen: handelsruimte ;
MEIR Antwerpen. Gesch. v. -winkel, kantoor, opslag of 1
kunstgalerij. Unieke kans. Lage [
huur! Kleine overname! P.b.
341, B-2000Antwerpen 1. '

T.h.a. WINKELPAND in Am-
sterdam-Noord, B-lokatie. Br.
21-25909bur. bl. Adam.
Gezocht WINKELPAND in
centrum (middel)grote plaats
in zuiden/oosten des lands.
Geschikt voor kledingverkoop
voor direct t/m februari 1992
Goede huurprijs geboden.
Gaarne schrijven naar K. en P.,
Postbus 35, 5830 AA Boxmeer.
In 7 topweken SUPER-
OMZET/winst! 4/11-31/12 op
Al-locatie Tilburg t.h. nog 3x
60 m 2winkelruimte, non-food.
04759-2564 of 04750-35563
NIEUW-GINNEKEN (bij Bre-
da), bedrijfshal met kantoor en
luxueuze woning op ca. 15.000
m 2 grond, te koop of te huur.
Inl. 01606-3330.
Adam, t.h. aan water, LOOD-
SEN vanaf 30 m 2, v.a. ’l4 per
m 2.Geen auto's. 020-6177872
Aang. ± 75 m 2 STAL/OP-
SLAGRUIMTE. Inlichtingen:
02963-4546.
T.h. WINKEL/horecaruimte,
Al-locatie Heerenveen, bruto
260 m 2, front Bm. Telef. 038-
-550150, fax 038-550159.

Full-service KANTOREN t.h.
(tel., tlx., fax, secretariaat) met
parkeerplaats centrum Ant-
werpen. 09-323.233.4227.
460 m 2 repres. STUDIO/ATE-
LIER mcl. kantoorruimte, omg
Amsterdam, richting Naarden,
met ruime parkeergelegenh

’ 7000 p.m., evt. in delen. Telef
02942-1457,fax 02942-2080.
Met spoed tijdelijk te huui
gevraagd WINKELRUIMTE
Hoge huur geen bezwaar. Max
Schoenen, 085-235554.
T.h. in ZANDVOORT, hoek-
winkelpand, A-lokatie, 100 rr
van strand, huur ’lO.OOO pei
jaar, overname ’ 40.000. Mac
geen horeca, ijs- of broodjes
zaak in. Inl. 02507-16904.
Vraag informatie aan van de
bollenstreek bij Koppers
BEDRIJFSMAKELAARDIJ,
02520-15482
T.o.a. winkel/bedrijfsr.
CENTRUM Adam, repr. mo
numentenpand, opp. ca. 60 m 2
m. entresol, hr. ’lO6O p.m.
Zonder cont. gel. niet te refl.
Inl. di. t/m zat. 12-17 uur telef.
020-6252235.

Bedrijfs-onroerend goed
te koop aangeboden/gevraagd

HEIST O.D. BERG (B), t.k.
B.Frs. 6.500.000, handelseig.,
alle mog., vergaderz. + kanto-
ren, ruime park., opp 40 a.
Mog. bovenligg. appart.
B.Frs. 2600.000. Inl. D & V -
Keerbergen, 09-3215.51.45.40.
DE KRIM (Ov.), vrijst., sten.
gebouwtje, 17x 7 x 3 m, op eig.
gr. 15 x 35 m, cv., toilet, tele-
foon, kantoor, geïsol., 5 in-
gang., ideaal voor auto's of op-
slag. ’ 39.000k.k. 05247-1466.
Ca. 2000 m 2 verkoop/bedrijfs-
of EXPOSITIERUIMTE, oude
zuivelfabriek m. kaasloods. Ter
Apel, ’235.000 k.k. A. Bork,
03480-13109/13517 of 05992-
-2713.
Houten SCHEEPSLOODS met
metalen demontabele binnen-
balken, 22 x 22 x 6 m. Inl.
01711-12338. __
T.k. weg. bedr.omst. 8-10 ha.
goede BELEGGINGSGROND
gel. tussen Arnhem en Nijme-
gen, 1 km v.a. afslag A-50 bij
Heteren onder gemeente Eist.
Telef. 08860-72708.

Al-Lokatie
600 m 2 caravanshowroom +
werkplaats + woonhuis op
2800 m 2 grond. Mak.kant. J.J.
v.d. Brink, telef. 03418-53814.
T.k. gevr. Adam, klein HOTEL
of ander gesch. pand 8-10kam.
Br. 22-25802bur. bl. Adam.
Ruim 200 (sub)rubneken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Tekoop op CURACAO NA.:
RESTAURANT
BAR-TERRAS

aan de Caribische Zee
Opp. 422 m 2 + 1e verdieping,
60 m 2(kantoor en opslag). Ca-
pac rest. 50, bar 15, terras 75
zitpl. Geheel in zeer goede
staat; in '89 tot. gerestaureerd.
Direct te aanvaarden-bedrijfs-
klaar. Omzetindicatie
NAf 1.100.000k.k. (mcl. inven-
taris en voorraden).
Voor info09-599.9617077 telef.

09-599.9617244fax
t.a.v. L Boogaard, Grand-Café
Pietermaai, Pietermaai 18,
Postbus 3113, Curapao.
NIEUW-GINNEKEN (bij Bre-
da), bedrijfshal met kantoor en
luxueuse woning op ca. 15.000
m 2grond, te koop of te huur.
Inl. 01606-3330.
Weg. omst.h. t.o.a. SCHOE-
NENWINKEL op A-locatie in
Utrecht, m. exclusief ogend in-
terieur. Alleen ser. react. per
fax:02260-18683.
LA ROCHE Belg. Ard. t.k. be-
drijfspand, 25 kamers, en cam-
ping, 6200 m 2 rand rivier Our-
the. Inl. Not. 09-3284.411118.
T.k. BORDEAUX 50 gemeub.
studio's. Tev. diverse obj. in
Z-Fr. w.o. landh., kasteel, cam-
ping enz. Telef. 01184-64869.
T.k. WINKEL-WOONHUIS,
centrum, opp. winkel 115 m 2,
omgeving Eindhoven-Tilburg,
uitbreiding mogelijk. Voor ml.
04244-1362

Te koop of te huur omgeving Oss
Bedrijfsruimte plus kantoor geschikt voor vleesindustrie

E. EG.-erkend, ook geschikt voor andere doeleinden
Br. 22-25684bur. bl. Amsterdam
Zaken en transacties

Groothandel RANA MODE,
Bennekelstraat 143a, Eindho-
ven b.a.: damestruien, lang,
v.a. ’ 20. Dames skibroeken,

’ 10. Kinder skibroeken, ’ 7,50.
Heren truien, ’lB. Babypakjes,
v.a. ’ 7,50. Dames sweaters,

’ 12 Wij garanderen u de laag-
ste inkoopprijzen en de groot-
ste winst. Geop. van ma. t/m
vr. 10.00-18.30 uur. Zo. 10.30-
-14.30. Telef. 040-527849.

Delaware BV
Gratis documentatie. Drasti-
sche prijsverlaging! MANAGE-
MENT PLUS, 08818-2294.
I.v.m. lig. DAMESMODEZAAK
2 jr. gebr. poppen, beveiliging,
pvc-zakken, balie. Telef. 071-
-215778, na 19.00 u.
Gloednieuwe, spotgoedkope,
houten MAGAZIJN/winkel-
stellingen. Delta, 01831-3397.
KERSTPAKETTEN-IDEE: 4
Nederlands gesproken kerstvi-
deo's, proefpakket en info: bel
05440-62434.

Kerst CD's
Orig. uitvoering en verpakking
o.a. Sinatra, Crosby ... Slechts

’ 7,90 pst. Zolang de voorraad
strekt. Telef. 09-3254.568262
Fax 09-3254.568276. Minimum
afname van 100stuks.
Te koop 40 MARKTKRAMEN,
2 party-tenten. Telefoon
03480-17308.
Zijden FICUSBOMEN, op echt
houten stam, spotgoedkoop.
Trend Design, 01640-58616.
HH. hand. OPGELET: body-
warmers (topkwaliteit), trai-
ningspakken, polo's; monster
op aanvraag. Inl. 08346-61466.
Even kijken op mijn atelier. Vlot
WERK voor grote en kleine
handelaren, 070-3545062
18 krt. ROLEX DAYTONA,
Pasha de Cartier en Breitling
Chronograph. Pr. v.a. ’15.000
tot ’ 30.000. U kent ze vast wel
deze stoere, fantastische hor-
loges! Verkrijgbaar onder de

’ 7000. Vergeet het maar, alle-
maal sprookjes! Gedipl. goud-
smid/horlogemaker biedt uniek
alternatief. Op bestelling wordt
speciaal voor u een dergelijk 18
krt., superzwaar (EO gram)
gouden horloge gemaakt bin-
nen 7 dgn. (levenslange gar.)

’ 4000. Bel of fax 08384-2270.
Pracht, bungalows Ermelo, se-
mi-perm., 66 m 2,kavels 400 m2.

’ 66-’ 99.000. 01831-3397.
DELTA, Arkel.

Kluis
brand-, braakbestendig, afm.
200 x 1.20 x 0.70 m, pr. n.o.t.k
Tev. 5 sporingsplaten voor het
uitlijnen van auto's. Telef.
01728-9828.
Partij KONEN, breiwol, voor de
machine, verschillende kleuren.
Telef. 05296-1690.
T.k. pracht, partij LINGERIE en
badmode, ideaal voor party-
verkoop. Int, pr. 045-327257.
T.k. KERSTBOMEN, Omorika
van 0.80 - 2 m, pot of kluit.
Telef. 04766-1981.
Sportieve WINTERSKIJACKS,
div. modellen. H. & J. imp./
exp. 020-6109661, fax 6107871.

RE INVEST
vraagt ter overname aktieve
B.V.'s en N.V.'s

ongeacht financ. positie. Telef.
08385-23711. Fax 08385-10655.
T.k. VHS VIDEOBANDEN met
en zonder hoes, iedere lengte
leverb. 040-125590, fax 125850.
Te koop gevr.: originele TOUR-
NIQUET, doorsn. draaideur ±
3m. Telef. 03242-8334.
1000 KAARSENKANDE-
LAARS, 5 versch. maten. In
één koop of per 100 stuks. Inl.
tijd. knt.ur., 078-315153.

T.h. KINDERDRAAIMOLEN of
zweefmolen, v.a. ’ 550 excl.
Elburg Carrousel 05250-2343.
HALOGEEN vloerlampen, kleur
zwart en wit, 10.600 stuks, óók
in gedeelten, interessante prijs.
Tevens een pallet passementen
voor lampekappen.
033-615332 fax 033-621460
T.k. KERSTBOMEN uit de Ar-
dennen, met of zonder kluit.
04162-3683. Fax 04162-3173.
T.k. QUARTZ-UURWERKEN.
Ook kleine aantallen. Telefoon
03495-34183/34268.
Heesbeen Verhuur springkus-
sen of KINDERDRAAIMOLEN.
040-834781, fax 040-834781008
T.k. overdekte FIETSENSTAL-
LING, 16 m lang, 210 m hoog,
t.e.a.b. Telef. 02286-1314.
T.k. partij TAPIJT en stofjas-
sen. G. Cornelissen, Mill, telef.
08859-51072
Pracht. TRAININGSPAKKEN,

’ 29,’ 39, ’ 49 en ’ 59. Prachti-
ge bodywarmers, ’ 29. Jacks
vanaf ’ 39. Tevens fabrikant
van voetbalkleding. Vraag
monsterpakket. Dagelijks ge-
opend van 9.00 tot 21.00 uur.
Fa. Lemotex, Laurastraat 28,
Eygelshoven, 045-462000.
Weg. omst.h. t.o.a.
SCHOENENWINKEL op
A-locatie, m. exclusief ogend
interieur. Alleen serieuze reac-
ties perfax: 02260-18683.
Te koop TL-ARMATUREN,
div. soorten en maten. Tele-
foon 08340-23912
Groothandel Van Dijk R'dam:
geheel nwe. collectie KERST-
KAARTEN, tegen scherpe prij-
zen. Ook uw adres voor puzzel-
boeken. Telef. 010-4666008.
Landelijk werkende organisatie
vraagt voor meerdere plaatsen
tekoop of te huur

fitnesscentrum/
sportschool

of ruimte die daarvoor geschikt
is.
Br. 23-25662 bur. bl. Adam.
T-shirts, kwaliteits-sweaters,
handdoeken, effen en/of met
inweving (logo), full-colour
TEXTIELDRUK. 070-3585645.
""SPIJKERBROEKEN-" v.a.
’16,85. Stretch ’25,30 enz.
Royal Fashion 03418-57880.
DRUKWERK: 2500 folders A4,
2 kleuren bedrukt, ’199; 5000
folders A4, zwart bedrukt,
f 245. Excl. BTW. 033-620006.
VISITEKAARTJES. Prima
drukwerk, 200 stuks, 16 model-
len, thuisbezorgd. Slechts
’47,50. Bel PNO-Printing voor
info-pakket: 020-6263685.
Te koop HARINGKAR. Telef.
03499-87095.
Aktieverkoopü Aktieverkoopü
Gloedn. OVERHEADDEUREN
zwaar geïsol. Voorbeeld 300 x
300 h. ’2595 (vele maten).
Delta Arkel, 01831-3397.
KERKDRIEL keramiek plav., 21
x 21 cm, honing, en 10 x 10 cm
in div.kl. 04116-83831.
QUATRO FASHION biedt aan
0.a.: angora leggings, jasjes.
Div. modellen, in bengaline,
lakjassen enz. Skibroeken in ly-
cra. Tegen aantrekkelijke prij-
zen. J.P. Heijestraat 119A,
Adam, 020-6853218.
RESTPOSTEN. Wij hebben be-
slag weten te leggen op een gi-
gantische partij: sportkleding,
ijshockey-sticks, tennisrackets,
sportschoenen, schaatsen,
slees, judopakken, speelgoed.
Tegen abs. bodemprijzen. Da-
nesberg Europe, 01711-12700,
(3 lijnen), fax: 01711-11627.
Ma t/m vrij van 9.00-17.30u.
1000 AANSTEKERS m. tekst,
60 et., 500 stickers 10 x 5 cm,

’ 160. Ballp. enz. 033-723201.

Ondernemer met te veel vrije
tijd zoekt produktie- en/of
HANDELSBEDRIJF in het cen-
trum van het land. Met of zon-
der onroerend goed, contanten
aanwezig. Br. 23-25867 bur. bl.
Adam.
Aanbieding eiken VLOER-
PLANKEN geschaafd en ge-
ploegd. Telef. 04929-61426.
Te koop aangeboden partij
CONDOOMS. Inl. 08384-1670.
DRUKWERK: 500 briefp., 500
env., 500 visits, 500 fakt., be-
drukt in zw. ’ 399 excl. BTW.
DSR, telef. 033-620006.
T.k. SPORTSCHOOL-INVEN-
TARIS, div. fitnessapparatuur.
Inl. 020-6439967.
T.k. VIDEOTHEEK in Wijehen,
2800 videobanden, CD's, mo-
vie-boxen en computer aan-
wez., gel. in winkelcentr.,
t.e.a.b. 08894-13152 na 12u.
T.k. zeer goed lopende
AEROBICSCHOOL, fitness-
app., sauna, kleedkamer, dou-
ches, gemidd. ledental 800. Br.
23-25899 bur. blAdam.
MARKTKRAMEN: volbad ver-
zinkt, stabiel, functioneel, kop-
pelb. van 24-4.6 m 2,

’ 175-’3OO pst. Info 04958-
-91790 na 18.00uur.
Weg. omst. KAPPERSZAAK in
A'dam-0., met inventaris en
volledige voorraad, vr.pr.

’ 35.000. Telef. 020-6921524.
ITALIA Leatherwear, groot-
handel in lederen kleding, ruimt
op! Dames- en herenlammy-
coats ’ 99. Lederen en suède
jacks v.a. ’ 50. Restantpartij le-
deren dames- + herenjassen,
rokken + broeken, v.a. ’l5.
Bontjassen, ’ 50. Trilobal trai-
ningspakken, v.a. ’ 45. Polo's,

’ 250. Tev. zoeken wij nieuwe
verkooppunten door geh. Ned.
en België. 04920-22923.
LOME MAINTENANCE, tech-
nisch onderhoudsbedrijf kan
assisteren op uw project on- en
offshore, door gehele land of
daarbuiten. E&l, hydropneum.
werktuigk. als team of indivi-
dueel. Info 02230-18594/
02273-419. Fax 02230-14644.
T.k. Spijkstaal WINKELWA-
GEN, 9 m, 1979. Koelvriescel, 3
x3m. Inl. 01615-5274.
T.k. 230 m 3ROCKWOOL, plat
en 800 st. gelaagd glas 55.1,
nieuw, afm. 885 x 1650; grote
serie, witkl. glas + grote series
bronskleurig dubbel glas. Telef.
02290-53881.
KERSTBOMEN te koop, Omo-
rika's. Telefoon 08851-12779.
Spec. aanbieding: demontab.
TMT LOODS, 10 x 5.30 x 3.00
m, ’ 7900excl. Inl. 08877-2681.
HH. hand. VUURWERK o.a.
strijkers. B.T.S. co. (België).
Telef. 09-3236457048.
U ZOEKT iets, u biedt iets aan,
op elk gebied: telefoon 05476-
-3660, fax 3670.
MfMfMfMfMfM

BIEDT AAN

- modezaken
- AGF zaken
- optiekzaken- bijouzaken- bruin/witgoedzaken- fotozaken
- drankengroothandel
- visgroothandel
- viswinkel- CD/videowinkel
- dierenspeciaalzaak (N.-Ned.)
- beenmodezaak
- fotoreportagebedrijf
e.v.a

MEER WETEN
BEL MfM

030-341341
MfMfMfMfMfM

Te koop enkele partijen
KERSTBOMEN, 150 tot 275
cm. Telef. 05498-41082
GEVRAAGD adressen van im-
porteurs/groothandels/fabri-
kanten van moderne design
cadeau-artikelen en horloges
(bijv.: Davis, Salim). R.C.C.,
Postbus 16662 1001 RD Am-
sterdam, fax: 020-5252740, te-
lefoon 020-6380892
Partij VAKKENKASTEN.
AABC, 02158-24606.
Uw eigen kantoor

in de Euroregio
AKEN (D) - MAASTRICHT

(NL)- HASSELT (B)

- telefoonservice
- faxservice- correspondentie-

en kantooradres- vergaderruimte- secretariaatsbegeleiding

EURO BUSINESS SERVICE
Postbus 1261

6201 BG Maastricht
Telef. 043-219973

Fax 043-255505
T.k.a. in 't Gooi: REFORM-
ZAAK. Omzet ca. ’500.000,
winkelopp. 100 m 2, gr. bovenh.,
garage, tuin. Enorme groeimo-
gelijkh. Zonder kontanten onn.
te refl. 02153-83979, di. t/m za.
18.00-20.00 u.
T.k. partij AUTO-BABYZIT-
JES, super comfortabel, merk
Evenflow. 04924-2380.
LEDERATELIER heeft nog ca-
paciteit over voor uw opdrach-
ten. Snijden, stansen en stik-
ken. Telef. 013-444091/632056.
1e kwal. WINTERLAARZEN/
snowboots, div. maten en uitv.
Min. afn. 200 paar, wordt be-
zorgd. Telef. 030-963851.
BMC Adviesgroep biedt/ vraagt

bedrijven
t.k. door geheel Nederland. Inl.
02159-30098,fax 19890.
MAGAZIJNSTELLINGEN,
gebr. pallet- en legbordstell.
MultiChoice, 08340-23912

slender you
t.k. 6 banken tegen aannemelijk
bod. Telef. ma. t/m vrij. 9-17u.

030-202038 !
Originele EURO-PALLETS
435-2 Ook andere houten pal-
lets. Dir. van fabrikant! Franco
te leveren. Fa. L. Busschers
053-777712 fax 053-772820
Grooth. in kunst-, hobby- en
keramiekbenodigdheden zoekt
AGENTEN voor Nederland en :
België, zeer aantr. mogelijkh.
03402-38602
""STOFFEN"", gedoubleerde
stoffen, div. kl., alle soorten,
v.a. ’1,25 tot 295 p.m. ex
BTW. Ruhé, Hildo Kropstraat
29, Nieuwegein, 03402-31656. \
HH. handelaren en marktkoop-
lieden, t.k. SPEELGOED en ,
meer artikelen, kom kijken. |
02949-3710, v. 9.00-13.00uur. i

■ÉtRuime keus in pastelkl _J
decoratie/kado-art. J^THAILAND, ± 250 rtmW
Fax/telef. 02285-17641 JE.Privé 02290-15600(najj||
Te koop spotgoedkope _\GEENSPOTS/lichteffecl*!
speelautomaten. 01660_W|
Export naar OOSTBLÓj
reedschappen en auto-I^
rekt uit eigen import,J
op aanvraag. Gebro Sajßj
v. Usendijkstr. 373, Purrw
02990-37000/37226. FaJ
T.o.a. AGF-zaak te r\f*Wj.
DAM-OOST, huur D.ntM
vr.pr. ’ 17.500. 020-692^"CARA NI I .uui iiiJlH|
plavuizen, wand- en vk>l|
mer v.a. ’3O per ro|
02940-13276 ook na l i_[ï
Te koop grote partij 'SCHOENEN en dames-
renschoenen. Inl. na het
end telef. 08894-19018_,
T.k. GEVRAAGD partij
of steekwagens tot 40'
maandag t/m vrijdaS
10.00-18.00uur 020-6166
CARPORTS voor bed
privé. Staal, aluminium.
glas, plexiglas. 01736-9j]j
T.o.a. grote DUMPHJ
met boyenwoning, ook
voor div. doeleinden, i'
trum van Terneuzen.
010-4152985of 01150-jj
Import-export VAN
BOSCH MODE: Kin*
balljacks, ’29,74: Bab!

’ 14,30; Kinderjeans, /
Kindertruien, v.a. ’ 4,22
derskipantalons, ’ 6,75;
damestruien v.a. ’21,0
messkipantalons v.a.
Novemberaanbieding: s
jeans, nü ’16,87. Strijl"
59, Oude Rijn, De Meer'
03406-65904, fax 65620.
zigde openingstijden, ma
9-18 u., dinsdag t/m '9-17 u. en zo. v. 10-14
Ondergoed en ".
ACTUEEL, interessante f
Info telef. 04997-74700/_,
Interplay Sportswear bic»
TRILOBAL pakken, gr*
klein, v.a ’29,50. Ski-Jv.a. ’39,95. Set badjas* j
handdoeken geborduu'J*
Pierrot, ’B5. Set badH

’ 75. Set handdoeken fln
uurd, ’ 35. SweatshirtsJT-shirts, ’3,50. MounNjl
kes ’ 400. Truien, ’ 35 9
andere art. Telef. 07
fax 077-740013.
Geheel demontabele P' i
KRAMEN, voor u op ma I
maakt. Telef. 023-390748; \

Speelgoed
MARPI TOYS & STOCK^

De Cres 12
Warmenhuizen (N.-r

02269-4081
open ma. endi. 10-I''

do. envr. 10-21 u
Zondag 3nov. 10-16Ü

KERSTBOMEN Picea O"]
1 meter hoog, 1500 f
Telef. 013-555269 J
Uw schuifhek of draaih«t|
ZENDER, vanuit uw aut»T
nen en sluiten. Geschik
alle merken hekwerk.
Straten, telef. 043-6410^

Skibroeken
v.a. ’ 8,45

bodywarmers v.a. ’spijkerbroeken v.a. ’ '
EDDIE LASKER, MEP'

05220-51121
Uit voorraad leverb., geW
galvaniseerde TMT GA^
bijv. 5.20 x 260 m, ’lB9
Telef. 08877-2681.
T.k. gevr. Random RUNJJMX. 11. telef. 02904-9
02904-933.
Te koop CAMOUFLAGI
TEN, ’ 250 per stuk.
030-522147.
Kapitaal GAR.BEDRIJF*
solide, 500 m 2, tot. _1
1500 m2. A-1 10k.05993jl
T.k. GEVR. Rolex DatejuS
len herenhorloge, oud
1601.Telef. 02550-37270.
ARDENNEN, Zweedse _
± 35 m2, ’ 15.000-25.00

pacht, ’lOOO p.j. Prima
Financiering mogelijk.
32.86.49.91 51. J
T.k. gevr.: gebruikte CO
(schakelunits) en Un'
merk De Meeuw. Gej
Stelconplaten. Sjaak JlUnits, Geldrop, 040-8523^SPEELGOED. T.k. 2000 DJauto's, merk Corgy, i
1:43, ’6OOO. Inl. 03494Ji
of 08867-3671. X
U.S.A. wholesale exlj
dealing in container 0/A
commodity such as _\
MARLBORO, textiles, _fathletic shoes, clothing _\first quality. Fax reques!
English: MEJ INC, faxn*l
1.214.306.9564. \
T-SHIRTS, bedr. met u*l
b.v. 50 st. ’ 6,45, prima ejjl
072-337955, fax 02205-373
Gevraagd met spoed! msfl
kend COMPAGNON veXj
bedrijf in de regio Geld^j
die minimaal ’ 100.000 kn
vesteren. Verwachte 3
voor het jaar '92 ± ’1.003Br. 23-25785bur. bl. Adafl
Wees de winter 'n slag.]
koop of huur 'n MASTEH
te-luchtkanon; daarvoorIinfraroodstralers, gash^
bouwdrogers en gebruik^
nonnen op voorraad. G. 9j
lissen, Mill, telef. 08859-51^
SPEELAUTOMATEN, aH
verbaar, voor export, tm
exploitatie en partikulierj
yens neon-reklame. Rep^l
lef. 040-552627. J
KERSTMARKT 6 en 7 <H
Sommelsdijk, 23 dcc. AqA
taßruinisse.ini. 01110-l2j|
T.k.a. ± 4m3 dekoratief H
plaathout, 52 mm dik, *J
m lang, 14jaar gedroogd,fl
per m3. Telef. 01793-2449 J
SCHILDERIJEN, 40x50«4
lijst, ’35. Grote A
collectie.Bergen, 02208-93
MARKTHANDEL Orig.
Strauss met smalle en
pende pijp, mod. jarefl]
Telef. 078-147740. J
Postbus-MIJ-ZETEL, teW
antwoorddienst/fax, kant"?
uur//4 dag/maand. Afrit 1
schaat (geen files), G.Sj
Telef./Fax 09-32-3-6650^
KERSTBOMEN t.k. in bU*
1000 stuks. Telef.
32.11.642283. I
Met spoed voor export
vraagd 2 CONTAINERS
whisky, max. ’1,60 per
Telef./fax: 02503-25262
GEHAKTBALLEN, 40 st
doos, achterham, procu''
korte ribben, spare-ribs. \
04120-36037, fax 04120-43?
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hetpodium

Als
een
jonge god, maar minder wild...

door M.R. ZIEGLER

Als eerste gezelschap
terwereld zet het Ne-
derlandsDans Thea-
terafgeschreven ou-
dere dansersweer
aan het werk. Volgen
deweek is depremiè-
re van een speciaal
voor40-plussers ge-
schreven stuk. De
sprongen zijn mis-
schien minder hoog.
&e spagaten minder
frequent. Maarde lei-
dervan het clubje op
leeftijd, de 56-jarige
Gerard Lemaitre, be-
weegt zich nog als

een jongegod.
Lemaitre vergelijkt
zijn carrière weleens
toet die van een top-
Voetballer. Hoewel
laatstgenoemden
lVaak nog tien jaar eer-
der stoppen. „Dan-
sersbeulen zich af tot
hunveertigste. Daar-
na is het voorbij."
Een openhartig ge-
sprek met oudere
dansers en voetbalve-
detteWillem van Ha-
legem, die tot zijn 39e
°P degrasmatbleef.

I^EN HAAG — De
»o

ergelijking dringt zich
Jr?% Al op jonge leeftijd
L e^len' ze hun onvol-
Ib a

ii Se.n lichaampjes af;
L ktje trappen op
j^at, de voetbalclub
C°rdejeugd;deballet-
jj^ool 0p de hoek, de
La,ldoenlijke eerste uit-

voor ouders,rms en tantes.
|y4h aar' in die broedplaatsen
fe/* talent, komen de besten
I*Ven drijven. Twintig a der-
V<£ jaar worstelen zij zich
sCw??' naêenoeg 'daê en
L met volle inzet en het
V ,ge idealisme 'fysiek' door
|^j Wen. ledere dag de war-
i]L hg-up, training, repetitie; 's
E^ds het podium of de gras-
pol?1-.Voorzichtig met alcohol
'jj^icotine. ledere wedstrijd,
JL ere voorstelling is een fer-
£)!~ aanslag op het, weliswaar,
fiji? en top getrainde gestel.jbw lstisch wordt daarvoortol
'.lev d tussen het 30e en 40e
Wb 6tlsJaar- Dan is het uit met]L Pret. Het lichaam sprint of
kT^gt niet meer zo snel enCjPel. De danser staat op dejt^e*i; de voetballer begint
K e!| sigarenzaakje of een an-£handeltje.
n*h7 omstandigheden verbe-nJ^11- Afhankelijk van hun
jvjj|>aan krijgen de (top-)

tto^°diek een slordige duit
■ta.gestopt uit een door hen
fc* gespekt fonds. Voor dan-
j^*8 is er een soort wachtgeld-
W een aanvulling op
L "^W-uitkering. Daaraan is
%^ omscholingsfonds ver-
togen. Veelal worden zij
Cj*sseur, fysiotherapeut of
C.?en voor een theatervak:"f^eur, belichter of costu-lc*t.

Maar niet alle oudere top-
I^s willen stoppen. En zowel
" de danskunst als het voet-

bal is er een trend de ouder-
dom te waarderen. Voetbal-
vedette Willem van Hane-
gem, bijvoorbeeld, hield vol
tot zijn 39ste. „Ik was net
gestopt, toen mijn oude club
Feyenoord mij weer terug
vroeg. Ik dacht: waarom ook
niet. Het ouderworden had ik
niet aan den lijve ondervon-
den. De conditie leek op het-
zelfde niveau te blijven. Ik
liep wel minder.Maar dat kon
ook. Met de jaren word je
slimmer; jehebt meer spelin-
zicht. Ik denk dat die ervaring
tegenwoordig weer meetelt."

„Op het laatst voetbalde ik
vaak op mijn intuïtie. Mijn
gezichtsvermogen was sterk
achteruit gegaan. Met één oog
zag ik bijna niets meer. Alleen
aan de shirtkleur kon ik zien
naar wie ik de bal wel of niet
moest trappen. Bovendien
had ik last van mijn enkels
waaraan veel was gedokterd.
In het ziekenhuis kreeg een
orthopeed foto's onder ogen
en meende met een rolstoel-
patiënt van doen te hebben.
Hij sloeg steil achterover toen
hij hoorde dat ik er nog mee
voetbalde!"

Van Hanegem heeft nooit
spijt gehad van zijn verleng-
de carrière. „Voetballen is
het mooiste wat er is. En voor
de sport, hoef je heus niet
alles te laten. Ik dronk wel
eens een pilsje en ging laat
naar bed. Israëls die achter

mij woonde, sliep altijd al om
tien uur. leder mens is ver-
schillend," aldus de montere
Willem van Hanegem.

Voor de Zweed Niklas Ek
(40), een van de vier dansers
van het oudere dansers pro-
ject, NDT 3, is het ouder wor-
den eerder een voordeel dan
een ramp. Eerlijk erkent hij
geen virtuoze 'Romeo' meer

Carrière te
vergelijken
met die van
voetbalvedette
Van Hanegem

te dansen. Al zegt hij zich nog
net zo veerkrachtig te voelen
als een jonge danser. „Naar
mate de jaren vorderen leer
je meer manieren om jeuit te
drukken. Je expressie-moge-
lijkheden worden breder, je
ontdekt dat je niet als een
tiener eindigt. Dat geeft mij
een comfortabel gevoel en het
publiek meer kwaliteit," zegt
de jeugdig uitziende Scandi-
navische danser na een zware
repetitiedag. Hij steekt een
sigaret op. „Vijfjaar rookte ik
niet, maar ik kan het niet

laten. Ook als danser mag je
best van het leven genieten.
Dagen vóór een zware voor-
stelling of première matig ik.
Dat wel."

Anderen moeten maar oor-
delen over zijn huidige pres-
taties en mogelijkheden,
vindt hij. „In het algemeen
kan ik constateren minder
'wild' te zijn dan vroeger. Je
leeft en werkt bewuster;
neemt iets minder hooi op je
vork."

Het was niet zijn broer, de
choreograaf Mats Ek, maar
Jiri Kilian zelf — artistiek-
directeur NDT — die hem
naar Den Haag haalde. Ze
kennen elkaar van de Opera
van Stockholm. In deze con-
text valt te begrijpen dat Nik-
las optreedt in de stukken die
broer Mats en Jirivoor NDT 3
hebben gemaakt. „We zijn al
vanaf eind augustus bezig
maar nu, de laatste weken,
werken we heel intensief. Ze-
ker, de choreografische lijnen
liggen vast, maar er moet nog
veel worden ingevuld. Het
werken hier is boeiend en
creatief. De stukken van dan-
sers Hans van Manen en Wil-
liam Forsythe, waaraan ik dus
niet meedoe, heb ik nog niet
gezien. Dat wordt nog span-
nend!" lachtNiklas.

De eerder genoemde Ge-
rard Lemaitre, van huis uit
Fransman die zon 23 jaarbij
het NDT werkte, is de initia-

tor van het veteranen-pro-
ject. Hij was niet gelukkig als
balletmeester bij het Lyon
Opera Ballet. In Marseille
ontmoette hij Jiri Kylian's
echtgenote, de danseres Sabi-
ne Kupferberg. „Omdat zo-
wel zij als ik eigenlijk voorlo-
pig niet met dansen willen
stoppen, kwamen wij op het
idee van een clubje oudere
podium-actieve dansers. In
Frankrijk kreeg ik er de han-
den niet voor op elkaar. Sabi-
ne telefoneerde met Jiri die
erwelwarm voor liep."

Tussen idee en realisering
gaapte een letterlijk 'kapitaal'
gat. Want de eigenzinnige
'baas' van het NDT, Carl Bir-
nie, vingbot bij het ministerie

van WVC. Het project wordt
nu min of meer uit eigen zak
bekostigd. Aan enthousiasme
geen gebrek. De choreogra-
fen, niet de eerste de besten,
stelden hun creatieve energie
nagenoeg belangeloos be-
schikbaar; binnen de muren
van het NDT was accommo-
datievoorhanden en de ande-
re zaaldirecties— ook buiten-
landse — vertrouwden de
kwaliteit en kochten een
reeks voorstellingen. Voorlo-
pig worden per jaar echter
slechts twee programma's in
elkaar getimmerd met vier a
vijf dansers. Meer kan niet.

„Wij willen zo graag ver-
der omdat wij nog een gsote
zeggingskracht bezitten. Als
jongeman probeer je zo vir-
tuoos mogelijk uit de voeten
te komen. Je springt hoger en
draait gemakkelijker. Maar
met het ouder worden leg je
de nadruk op de expressieve
en emotionele uitingen,"
zegt veteraan Lemaitre.
Het eerste optreden van de
veteranen-dansers in NDT 3
vormt de openingvan het Hol-
landDance Festival dat van 8
tot 24november a.s. in drie
Haagse zalen, hetAT& T Dans-
theater, Koninklijke Schouw-
burg enKorzo, wordt gehou-
den. De organisatie is in han-
den van het NederlandsDans
Theateren het HollandFestival.

■ „Wij te
oudomte
dansen?
Bent u gek
geworden?"
Tweevete-
ranen, de
56-jarige Ge-
rard Lemait-
re en de40-
-jarige Ed
Niklasvan
deballet-
groepIMDT 3
dansenmet
twee colle-
ga's depre-
mièrevan
een ballet-
stukvoor
dansers op
leeftijd. Min-
derpirouet-
tes, minder
hoge spron-
gen, maar
meergevoel
en ervaring.
„Wij laten
zien wat het
betekentals
dansen je le-
ven is."

Foto:
Jan
Stappenbeld.

■Wim van Hanegem

GEVECHT OM
BEROEMDE
HANDEN
EN VOETEN

Sterren moeten kiezen tussen Rotterdams en Schevenings cement
Van onze Haagseredactie

DEN HAAG — Scheveningen en Rotterdam vechten om de sterren. De twee Nederlandsesterrenboulevards waar artiesten hun voet (Scheveningen) dan wel hand (Rotterdam) in hetcement vereeuwigen, staan elkaar naar het leven. Nadat Janis lan haar poezelige enkel vorigeweek in Scheveningen in de specie had geduwd, moest ze zelfs beloven datnóóit in Rotterdam
te herhalen. Anders wordt haar tegel ongetwijfeld zonder uitstel verwijderd. De zangeres
heeft er de hele nachtvan wakker gelegen.

Het idee komt van de Sun-
set Boulevard in Hollywood.
Een Amerikaanse artiest telt
pas mee alshij of zij daar een
teenafgietsel heeft liggen. In
Nederland is nog niet duide-
lijk waar artiesten de meeste

twee jaargeleden de Original
Star Boulevard in Schevenin-
gen.Rotterdam gingvorig jaar
meedoen met de Walk of
Fame op de Schiedamsedijk.
Het werd een wedloop die in
het voordeel van laatkomer
Rotterdam lijktuit tevallen.

van de Ven, Paul van Vliet,M.C. Hammer, Nigel Kenne-dy en Joe Cocker, wisten het
cement van de Maasstad te
vinden. En directeur Johnny
Grant van de enige echte
sterrenstoep in Hollywood is
er erevoorzitter. Voor het
Scheveningse Kurhaus de-
den inmiddels slechts zon

indruk met hun afdruk ma-
ken. De Amerikaanse zange-
res Gloria Estefan opende

Zestig sterren, variërend
van Dame Edna tot Monique

dertig populaire musici de
schoenen uit. Van Torn Jones
en Candy Dulfer tot Gilbert
Bécaud, Julio Iglesias en nu
dus Janis lan.

Rotterdamse sterrenparade
opende. „Scheveningen is ja-
loers," zegt mr. Paul Walters,
juridisch adviseur van de be-
herende Rotterdamse stich-
ting. „Had de badplaats Gary
Kasparov, James Last of —Zoals u ziet," zegt de

langenbehartigster van de
Scheveningse sterrenparade
optimistisch, „hebben wij al-
leen mondiale vedetten. Ter-
wijlRotterdam iedereen in de
specie toelaat. Lokale sterren,
sporthelden, clowns."

inderdaad voetballer — Jo-
han Cruijff dan niet willen
hebben?"

Ze doelt waarschijnlijk op
deRussische clown Popov en
bokskampioen Bep van Kla-
veren die met zijn vuist de

Anette: „Nee." Ze beaamt
dat tegenwoordig wordt be-
dongen dat de sterren die hun
voetafdruk in Scheveningen
achterlaten niet ook aan de
Rotterdamse Walk of Fame
mogen meewerken.

Er zijn meer maatregelen
genomen om de sterrenslag in
hetvoordeel van de badplaats
te beslechten. Komende
woensdag is de Britse pop-
groep Level 42 aan de beurt
voor een voetafdruk. De pop-
formatie telt drie leden. Dat
schiet op. Daarna wil Scheve-
ningen New Kids on the
Block naar het sterrenstraatje
lokken. Dat levert zelfs vijf
voeten op. „En waarschijnlijk
komt er binnenkort ook een
museum op de boulevard,
waar we gitaren, kleding en
andere attributen van popar-
tiesten tentoonstellen," ver-
telt Anette. „Het loopt hier al
storm. Een paar huisvrouwen
maakten eens een gipsafgiet-
sel van de voeten van Julio
Iglesias."

„Wij bieden entertain-
ment," vult marketing-direc-
teur M. Backx van geldschie-
ter Sony aan, die nog eens
benadrukt dat het geringere
aantal ontstaat doordat zelfs
beroemde voeten worden ge-
weigerd. Vorig jaar bleek de
Poolse president Lech Walesa
graag zijn voet te willen plaat-
sen in de Original Star Boule-
vard. „We zijn niet op Wale-
sa's verzoek ingegaan. Wij
houden ons bezig met topar-
tiesten, niet met politici. Het
mag geen allegaartjeworden,"
aldusBackx.

In Rotterdam wordt schou-
derophalend gereageerd op
de Haagse bluf. „Volgens mij
weten ze niet eens welke af-
drukken we hier hebben lig-
gen," zegt Paul Walters. De
sterrenrei vindt hij verder
'Nederland ten voeten uit.

■ NigelKennedy
geen mondiale ster?
Rotterdam vindt van
wel en verwelkomde
zijnhandafdrukken
voor de Maasstede-
lijke sterrenboule-
vard. In Schevenin-
genzegt men kri-
tisch te zijn. Daar
mocht Gloria Este-
fan wel in het ce-
ment, maarLech

i Walesa bij voorbeeld
I niet. .Sportman Car,Lewis Hetin Rotterdam han-

den envoeten achter.

SCHEVENINGEN
Overzicht van artiesten die

hun voetstappen in hetbeton
van de OriginalStarBoulevard
hebben gezet:

Gloria Estefan, Torn Jones,
Candy Duffer, Spandau Ballet,
Gilbert Bécaud, Grace Jones,
Dave Stewart, Dizzy Gillespie,
Chaka Khan, Gino Vannelli,
Toto, Scorpions, JulioIglesias
& Piet Veerman, Robert Cray,
UB 40, DavidLee Roth, Golden
Earring, Janis lan.

ROTTERDAM
Bep van Klaveren, Belayneh

Densimo, B. B. King, Lee To-
wers, LionelHampton, Coen
Moulijn, Yvonne van Gennep,
Joe Cocker, Elly van Hulst, Carl
Lewis, GaryKasparov, Anton
Geesink, Paul van Vliet, Sjoukje "Dijkstra, JeroenKrabbé, Fanny
Blankers-Koen, Wubbo Ockels,
Nana Mouskouri, JamesLast,
Rie Mastenbroek, Ivan Ftebroff,
Carmine Coppola, Angela Vis-
ser, Bert Haanstra, Mickey
Mouse, Dame Edna, Lou Ra wis.
Jan Janssen, Udo Jürgens,
André van Duin, Piet van de
Pol, Monique van de Ven, Rita
Reys/Pim Jacobs, The Three
Degrees, Hein Vergeer, Johnny
Kraaykamp, JohnnyGrant,
John Denver, Cliff Richard, Don
McLean, JohanCruijff, Greg
LeMond, The Dubliners, Luc
Lutz, Dave Brubeck, Gerard Jo-
ling, Blood, Sweat & Tears,
Aurelia Dobre, Daniëlle Silivas,
NigelKennedy, Raymond Ceu-
lemans, Jean 'Toots' Thiele-
mans, Engelbert Humperdinck,
Rijk de Gooyer, M. C. Hammer,
Fats Domino, Maria Walliser,
Blue Diamonds, Faas Wilkes,
Everly Brothers, Duane Eddy,
Hamilton Richardson, Bob Fel-
ler, OlegPopov, Theo Olof, Da-
niël Wayenberg.

Jij.
Er waren kinderen die 'jij'

tegen hun ouderszeiden.Dat
waren de kinderen die ook
een huissleutelkregen op hun
tiende, diezelf bepalen moch-
ten welke klerenze droegen
en diediekleren nietaltijd t
smetteloos schoonhoefden
houden.

Het warenkinderen die
vrijmoedig voor hun mening
uitkwamen, wie geleerd was
dat bescheidenheidgeen
deugd was, maar een blijk
van muizigheid, en diehet
altijd beston- .
deneen trek
van misprij-
zen tevoor-
schijn te roe-
pen op de ge-
zichtenvan
volwassenen.

Benijdens-

Janssen

ü
waardige we-
zens. Ze droegen de sleutel als
een ereteken aan een koord
om hunhals en het jouwend
uitgebrachte scheldwoord
'sleutelkind'gleed langs hen
af als duinzand. Zelfbewust
gingen ze hun weg, met afge-
zakte kniekousen, slordig ge-
streken haarstrikken en on-
gepoetste schoenen. Het deer-
de hen niet. Ze waren volwas-
sen op hun manier.

Ik trachtte hente imiteren
maarfaalde. Er werd me
thuis al snel te verstaan gege-
ven dat ik defatsoensnormen
in acht moest nemen, dat ik
me ingetogenermoest opstel-
lenen dat ik dekleren, die
mijnoudere nichtjes jaren-
lang keurig hadden weten te
houden, niet moest behande-
lenals vodden. Ik was toch al
'sleets' van dragen.

Ook de huissleutelkreeg ik
niet. Ik was, al gedroeg ik mij
ernaar, niet in pension.

Alleen het 'jij'kreeg ik niet
over de lippen. Zelfs niet op
proef. Mijn vader was geen
'jij.

Mijn vader was een stille
vreemde, met wie ik mij zo
verbonden voelde dat de tra-
nen mij in deogen sprongen
bij de gedachte dat hij eens
zou sterven. Vóór mij mis-
schien!

Dan zou ik geen grond
meer onder devoeten heb-
ben.Zijn stem niet meer ho-
ren, dat lichtkrakende geluid
waarin soms, heel soms, de
warmte doorklonk die hij
voelde, maarniet demonstre-
ren wude. Zijn koele hand
niet meervoelen in demijne,
deverhalen niet meer horen
over de geschiedenisvan
's-Gravenhage, de stad waar-
van wij beiden hielden.Niet
meerop een bankje zitten op
deplek waar eens het gepeu-
pel degebroeders De Witt
vermoordde, om ongestoord
door het lawaaivan het twin-
tigste-eeuws verkeer, ver weg
hetgetier te horen van de
stedelingendie hungram
haalden.„Eén uur van onbe-
dachtzaamheid,kan maken
dat men jarenschreit," ci-
teerde mijn vader Hiërony-
mus van Alphen en hij
schetstemij de gevolgen van
de wandaad op dePlaats.
Was die niet bedreven, zo
meende mijn vader, dan was
Holland groot geblevenen
roemrijk. Een land in blad-
goud.

'Jij' tegen mijnvader, dat
kon niet. Hij zou gezwegen
hebben, de wenkbrauwen op-
getrokken, de mond een
smallestreep. Geknikt heb-
ben, langzaam en bedacht-
zaam. Tot ïk, huilendvan
schaamte, mijnexcuses aan-
geboden had.

'Jij' was voor vriendinne-
tjes en vriendjes. Mijn vader
was geen vriend. Hij stond op
een voetstuk. Hij vond dat
normaal. En ik ook.

En nu?
„Ze moeten ons maarbij

devoornaam gaan noemen,"
vonden wij toen de kinderen
klein waren. Maarze zeiden
papa en mama, aangeleerd op
de crèche, omdat de leidsters
niet iedere ouderperkind
apart benoemen konden. Pas
laterslopen devoornamen
erin. Maar lang niet altijd.

Voornamen zijnroepna-
men, 'papa en mama'zijn
voor nood. Voorkapotte
knieën en bange dromen, bij
tranen enruzies. Voor vleie-
rijtjes en vragen. Maar 'u' is
het nooitgeworden.
„ Zeg, ik ben je vriendje

niet," zeg ik boos tegen mijn
dochterals ik behandeld
word met de nonchalance een
vaatdoek waardig. Ze mom-
pelt een narrig antwoord.
„Wat zeg je?"Haar hoofd
gaat omhoog, booskijkt ze
me aan: „Ik zeg dat ik blij ben
dat jem'n vriendje niet
bent."

Het voetstuk is verdwenen.
Ouders zijn geen vriendjes, ze
worden het ook nooit. Maar
of dekinderen nu 'u' zeggen
of 'jij', maakteigenlijk niets
uit. Als ze maarroepen alsze
me nodig hebben. En als ik
het danmaar hóórl

MARIANNE JANSSEN
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Wintertruien
verschillende dessins, v.a. ’lB
tot ’ 35. Winterskibroeken v.a.
’l2 August Allebéplein 21,
Adam. Geopend ma. t/m vr.
van 10.00-19.00 uur, zo. van
10.00-15.00 uur, 020-6174104.
T.o.a. wegens omstandigh.
bloeiend bedrijf in Spanje, fa-
bricage en verkoop v. drijvende
relaxstoelen voor volwassenen
en kinderen. Prijskl. ±

’ 330.000. Inl. Zakenkantoor F.
Willems c.v. Telef. 09-
-3214.214633. Fax. -232058.
DEELNAME (financieel en
meewerkend) aangeboden
door 45+ (v), in beginsel veel-
zijdige interesse, met gevoel
voor service/hulpverlening.
Heeft u bijv. plannen of mist u
een vervanger/opvolger? Of
wilt u niet alleen beslissen? Dit
is misschien de oplossing. Br.
23-25740bur. bl. Adam.
Geïsol. KANTOORUNIT, 3.00 x
6.50 m; geïsol. dakplaten, v.a.

’ 5,00 p.m2; dakpannen, v.a.

’ 0,65; hardhouten pallets,

’ 3,00; compl. bedrijfs-c.v.,
’BOO. Best, 04998-73796.

Tennissokken
’0,90

zware kwaliteit, 80% katoen/
20% pol., alle maten, ook Play-
boy-motief. Inl. 05243-1172
T.k. DIERENVOEDSEL-spe-
ciaalzaak op goed punt in de
Watergraafsmeer te Adam,
goede parkeergelegenheid, pr.
n.o.t.k. 020-6923516.
Sinterklaas gaat golfen! Prach-
tige GOLFSETS, 9 ijzers, 3 me-
tal, putter, mcl. kar en tas,

’ 1575. Stichting Recreatie-
bevordering, 020-6920122
Mr A.J.J. v.d. Heiden. Incas-
so op NO-CURENO-PAY ba-
sis. 02230-16509 (fax 20631).
T.k. partij BOUWDOZEN, plm.
3500 stuks, in éénkoop ’ 5000.
Telef. 070-3638728/3621426.
T.k. ISOLATIEPLATEN, ideaal
voor spuitcabine of koelcel. In-
teress. prijzen! 01810-13722
PRIVÉ-DAMES, eigendom
verwerven zonder dat een
vermogensafrekening boven je
hoofd hangt. Discrete accoun-
tant weet er raad mee. Br. 23-
-25292 bur. bl. Adam.
T.k. div. gebr. mat.: KANO'S,
ATB's, tenten e.d. Zie rubr.
„Kano's e.d.'VVaarspeurders.
2500 pakjes è 4 zeer mooie
SIERKAARSEN, div. modellen.
Handelsond. Verho, telef.
01107-1811, fax 01107-2437.
GEVRAAGD agentuur/verte-
genwoordiging of alleenver-
koop, recht van produkt/dienst
etc. Zakenman wil tot 6,5 ton
investeren in overname en/of
ontwikkeling verkoopnet. Ook
samenwerking mogelijk Br.
23-25872bur. bl.Adam
T.k. gevr. KERKELIJKE goede-
ren, zoals partijen kerkbanken,
aftaren en gedeelt. of compl.
kerkinventaris. Fluminalis, Ba-
tenburg (Gld), 08874-1693.
Gevr. sauna/massage en/of
FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK in
Rotterdam/omg. 01887-1317.
Bemidd.buro ROAL voor aan-
en verkoop van middenst.bedr.
in elke branche. No Cure-
No Pay. Bel voor info en gratis
doe. 010-4561468/4561259.
KWEEKTUNNELKASSEN v.
moestuin-bloemen-planten.
Frato Imp., telef. 08894-11151,
fax 20070. Wederverk. gevr.
T.o. per dir. in de 3e toren van
het CONFECTIECENTRUM
volledig ingerichte showroom,
100 m 2,zonder overname. Uw
reacties 020-6170036.
T.k. _ 1000 PLAKKAPPEN, in
diverse maten en uitvoeringen.
Pr. n.o.t.k. Telef. 055-216535.
Gevraagd TER OVERNAME
B.V. met vervangingsreserve/
verliescompensatie of negatief
vermogen. Telef. 03465-72370.
Fax: 75800.
T.o.a. DAMES MODEZ. klas-
siek, 10 jr. in Leiden, omz.
’450.000 Huurpand ’25.000
p.j. 100 m 2. Overnamesom
(excl. voorraad) ’150.000. Br.
23-25834bur. bl.Adam.
DIENSTEN (telefoon, telex,
fax, secretariaat en/of domici-
liering) met/zonder kantoor-
ruimte centrum Antwerpen.
Inf. 09-323.233.4227.
Te koop aangeboden: partij
rubber LAARZEN, div. maten.
Inl. fax 06356-31669.
Partijverkoop KERSTARTIKE-
LEN v.a. ’250 mcl. Telef.
020-6931046.
SPORTSCHOENEN, div. top-
merken, w.o. Nike, SPX,
Troop, LA. Gear Hiking en
Converse v.a. ’l5. H. & J.
imp./exp. 020-6109661, fax
6107871.
T.k. partijen JEANS, alle maten

’ 17,50. Partij viscose dames:
blouses, nwe. kleuren, ’lO. Bel
Harold Punt, 05207-61733.
T.k.a. bloemen/GROENTEN-
STAL, 2 jr. oud, vr.pr. ’ 9000.
Telef. 020-6179308, na 18uur.
IMPORTEUR biedt aan: Q & Q
horloges, zowel opwind als
quartz, verder nog honderden
modellen Japona quartz horlo-
ges, calculators, stopwatches,
wandklokken en games. Da-
nesberg Europe, 01711-12700,
(3 lijnen), fax: 01711-11627
Ma t/m vrij van 9.00-17.30 u.
Te koop LEGE B.V. Telefoon
038-656464.
Kunststof DISPLAYS, ont-
werp en produktie: Ferdisign,
03495-34183/34268.
T.k. gebruikte BOUWMATE-
RIALEN zoals liften, stellingen,
steigers, machines enz., ook
voor export. Telef. 010-
-4661491, fax 010-4667951, tij-
denskantooruren.
Start your own Import/Export
Agency. No capital, experience
or risks. FREE information:
NMO-44, Antwoordnr. 19392
1000WD Amsterdam.
T.k. MARKTKRAAM Marka-
van, bj. 1979, ’ 3250, 4 m lang,
urtschuifbaar tot plm. 8 m. Te-
lef. 05925-1598.
Te koop GEZELSCHAPSSPEL
met (R), nog niet op de markt.
Telef. 02993-66796.
T.k. BLOEMENKIOSK 4 x 2 m,
uitklapbaar, verplaatsbaar,
055-429181.
T.k. gebruikte VERKOOPWA-
GENS, rijdende winkels en
showwagens. Inruilwagens
v.a. ’lOOO voor opslagruimte.
Telef. 01828-16240.
1000 STICKERTJES met uw
adres of een korte tekst, ’ 40.
Mini-stickers, 01891-14744.
T.k. BESLIST le-kwaliteit
blauwsparren m. kluit, 1.20-
-1.50 m, 1.50-1.80 m, gezaagd,
1.50-1.90m. Telef. 055-426325.

INDIA. Ned. zakenm., 36, gaat
weer voor langere tijd naar In-
dia. Heeft er 10 jaar gewoond.
Speaks perfect Hindi/English.
Indien belangst., bel 035-
-239698. Vertrek 10nov.

't is niet
te

geloven
Natuurlijk weer DEVO:

SCHITTERENDE
kinderjacks

in bordeaux en blauw
met capuchon, in de

maten 92t/m 152

’l5
maten 164t/m 176

slechts/17,50
Tevens schitterende
sweatshirts

met capuchon
print in 2kleuren

’12,50
En.... natuurlijk veel

zeer bijzondere andere
aanbiedingen in

damesmode
VOOR JONG EN OUD

Devo Mode
ROTTERDAM

010-4622244
Geen verkoop aan particulieren

Prince Tulip Club
Voor zakenmannen en -vrou-
wen. Br. 23-25738bl. Adam.

Roomboter
voor

margarineprijs
in de opheffingsuitverkoop bij
J.H.van maandagt/m vrijdag

van 9.00 uur tot 17.00uur
Elke dinsdag koopavond
van 18.30tot 21.00uur
Let op, zulke prijzen ziet
men eens in de tien jaar
Ruitoverhemd

’ 7,50, de grote mode
Skipakjes, baby-kleuter

met capuchon
geheel gevoerd’ 13,95

Placemats ’ 1
KINDERPYJAMA'S ’ 5

Noorse sokken en sportkousen

’ 250, anklets sokjes ’ 1
Carnavalskleding

25% korting
Pruiken 50%
Schmink-glitter 50%

Bonte zakdoeken
54x54cm’ 0,50

Big-shirts ’ 5
Sweatshirts

zonder mouw’ 250
Joggingpakken,kleur bleu

maten M en L, nu ’ 10
Jeans pantalons

licht beschadigd ’ 5
Sjaals, mutsen, wanten

zijn nuvoor de halve prijs
J.H.Textielgroothandel
Mariaheide 52 Veghel

04130-62990, fax 67750
Opsturen kan ook met

’ 1 extra verzendkosten
Verpakking in units
van 60 of 120stuks

T.k. nieuwe STAPELBEDDEN,

’ 125 p.s. Tev. 2-pers. hotel-
bedden, ’125 p.s. Tev. slaap-
zakken, ’25. 1-pers. AB-de-
kens, ’ 15.Telef. 02904-400.

All sale heeft
heel veel koopjes

0.a.: 900 stuks oorbellen-bijous
’lOO. 250 haarmode ’lOO.
Stuntpakket 150 producten
’lOO. 125 make-up ’lOO. 150
cosmetica ’lOO. 200 speel-
goedjes ’lOO. Parfumpakket
40 flacons ’lOO. Kerstpapier
’2OO per kg. Div. zakjes pot
pourri v.a. ’ 225. Haarlak
’1.75. Batterijen ’0.75 per
kaart. Aanstekers ’ 0.35. Para-
plu autom. ’ 295. En heel veel
leuke kado's voor de feestda-
gen. Alle prijzen excl. BTW en
verzendkosten. PORTEGIES
ALL SALE, Schulpstet 34,
Bakkum, 02518-57553/52369.
Luxe FOLIEDRUKKAARTJES,
250 stuks voor ’ 114, in goud-,
zilver- en kleurendruk. Vraag
gratis informatiepakket aan bij:
Supercard, 01719-17387
T.k. Martens BRANDKAST TS
75, brand- en inbraakvrij.
08344-1339.
T.k.a. ± 200 CONIFEREN,
hoogte Th-3 m. 100 m Azobé
damwand, I. ± 3% m. 100 m
geplast, hekwerk. 070-3908063.—BETLER TRADING*" is
gegarandeerd excl. in Ned. De
mooiste collecties truien, ge-
borduurde sweaters, winter-
leggings, skibroeken en nog
veel meer. ledere week nieuwe
voorraden. Beukelsdijk 199A,
Rotterdam. 010-4768588.
T.k. partij luxe celstof TAFEL-
LAKENS + servetten, o.a. v.
Kerst, autootjes + zakmesjes,
voor marktlui. 02992-1982
Alle soorten OVERKAPPIN-
GEN, tijdelijk of permanent,
elke afmeting. 01736-98858.
Partij GARDEROBEKASTEN.
AABC, 02158-24606.
DUITSE textielfabriek biedt
aan: supermodieuze avondkle-
ding, kleurige cocktailjurken,
blouses, feestelijke velours jas-
jes, truien, van de allerhoogste
kwaliteit. Directe levering, klei-
ne afname ook mogelijk. Prij-
zen die door directe afname
van de fabriek nergens goed-
koper zijn. Belt u voor een af-
spraak nummer 070-3501438.
SPEELGOED, bijouterieën,
kleding, grote restpartijen. Ook
regelmatig partijen retourgoed,
radio- en speelgoedhandel.
Plm. 1.000.000 stuks echt
mooie bijoux, uitzoeken v.a.
’l. Fa. B&S, 030-411953.
T.k.a. RADIOGRAFISCH be-
stuurbare auto, groot model,
met batterijen, ’55 mcl. ver-
zendkosten. 06-52127702
Wilt u snel klanten bereiken, wij
verzorgen uw FAXMAILING.
Inl. 070-3687766;fax 3681456.

TECHNISCH plastic spuit/giet-
werk volgens tekening of mo-
del, gespecialiseerd in produkt-
ontwikkeling met hogetoleran-
ties. Snelle levering v.d. matrij-
zen. Alles tegen redelijke prijs.
Smit Plastics, 03440-19518.

TAPIJTTEGELS, 50 x 50 cm,
v.a. ’ 3 p.st. mcl. BTW, zeer
goedekwaliteit. 08895-41427.
T.k. luxueus GEBOUW, 100 x
20 m, 5 jr. oud, geh. te demon-
teren, staat op palen, t.b.v.
park.ruimte. Gebouw is uiterm.
gesch. voor export Polen of
0.-Duitsland, als kant.pand,
restaur. of showroom enz. Inl.
03455-74242 of 03456-9691.
I.z.g.st hydr. aangedr. BEZEM
met opvangbak voor aan hef-
truck e.d. ’ 5000. 01626-83752
T.k. grote partij zilver bonte
HULST è /3,75/kg. Telef.
03435-72209.
Gevraagd met spoed! meewer-
kend COMPAGNON voor een
bedrijf in de regio Gelderland,
die minimaal ’ 100.000 kan in-
vesteren. Verwachte winst
voor het jaar '92 ± ’ 1.000.000.
Br. 23-25854bur. bl.Adam.
T.k. 500 st. plaatst. KASTEN,
40 x 40 x 20 cm, kleur ral 7032
Koopje! Telef. 05285-2580.
T.o.a. verhuurbedr. PA-syst./
zang-muz.-inst Jr.omzet

’ 50.000. Partnership mog.
071-412196. Z. cont. nietrefl.
MARKOMAN B.V. b.a.: grote
collecte pluche beesten, zeer
interessante prijzen. Drop, 4
soorten, ’ 3.50 per kilo. Snoep
en wijngum, vele soorten,

’ 3.50 per kilo. Plakken choco-
lade, 75 gr. ’ 0.45 p.st. Mini
pindarotsjes, ’ 5 per kilo. Af-
haaladres: Verrijn Stuartlaan
23, Rijswijk, Plaspoelpolder, te-
lef. 070-3909459. Maandag en
dinsdaggeopend van 9-17 uur.
Kl. bedr.: 3-pers. kant, werkpl.,
opsl. 300 m 2, bestelbus, heeft
weinig fin. mog. om te groeien.
Wie wil van onze DIENSTEN
(deeltijd) gebruik maken. Br.
23-25492bur. bl.Adam.
T.k.a. partij dames en heren
DANSSCHOENEN, div. feest-
stofjes o.a. pailletten, lamé,
stretchsatijn enz. Za. tot 13.00
uur, telef. 02972-4866, ma. t/m
vr. telef. 030-541879.
ZWEMBADEN, sauna's, whirl-
pools en alle benodigde appa-
ratuur, ook afdekkingen, 25 jaar
ervaring. Showroom 700 m 2.
l'Ami Zwembaden, De Lasso
46-48, 2371 GX Roelofarends-
veen, telef. 01713-13023.
Dubbelwandige r.v.s. KOOK-
KETELS, ca. 100 liter, met en
zonder ingebouwd roerwerk.
R.v.s. spoeltafels en werkban-
ken. Jan Parijs Occasions,
08854-1572
SYSTEEMPLAFONDS ’24,75
m 2, wanden ’59 mcl. montage.
040-838004 b.g.g. 06-52828801
37-jarige zakenman zoekt
COMPAGNON voor 50%, om
in Indonesië samen hotel en
bung. te beginnnen. Heeft al 'n
goedlopend project. Alleen se-
rieuze kandidaten met eigen
vermogen. Brieven o. nr. 25808
bur. bl. Adam.
Pluchen KNUFFELDIEREN
voor braderie, markt, winkel,
kadoshops etc. Proefpakket
v.a. ’125 mcl., binnen 24 uur
geleverd. P&P Prodücts, Epe
(Gld), telef. 05784-1235 dage-
lijksvan 13.00t0t21.00 uur.
T.o.a. i.v.m. leeftijd groeienden
rendabel BEDRIJF in de servi-
ceverlenende sector, inwerk-
mogelijkheden aanwezig. Br.
23-25870bur. bl.Adam.
Onderneming, gespecialiseerd
in een complete financiële
dienstverlening aan het MKB,
zoekt ter financiering van de
groei

’225.000
bij voorkeur van een onder-
nemer die wil participeren in
het aandelenkapitaal (holding
met drie werkmaatschappijen,
gevestigd in het centrum van
het land). Br. 23-25823 bur. bl.
Adam.
Aangeb. BLOEMENZAAK, 100
m 2, A'dam-nw. W., lage huur,
overn., goodw. en invent.
n.o.t.k. Na 19u. 020-6453391.

Uw
KERST-kaarten
KERST-pakjes met enveloppe
KERST-maxikaarten
K ERST- uitklapkaarten
KERST-showdozen
KERST-stanskaarten
KOOS Nielsen
Alles op voorraad!
Ons pand is gel. langs rijksweg
Industrieweg 141-143, Ind.terr.
SpaansePolder, Rotterdam.

010-4152166
Te koop Picea Amorika
KERSTBOMEN, 1.00 tot 1.50
m. Telefoon 040-532522
Importeur biedt aan 1e keus
SANITAIR, prijs bij afname
min. 100 st. closetpot, ’4O.
Wastafel 63, ’3B excl. Telef.
06850-21502.—BETLER TRADING"' excl.
leggings uit voorraad, rood,
zwart, antraciet en grijs. Beu-
kelsdijk 199A, Rotterdam.
010-4768588.
Partij telefoontoebehoren, o.a.
tel.stekkers, doorvoerstekkers,
wandcontactdozen, div. ver-
lengsnoeren, div. verlenghas-
pels, zowel NL als Amer. aansl.
GEBRO SALES,
02990-37000/37226.
Sweater, 50/50, M t/m XL, T-
mouw, oversized, pr. v.a. ’l6.XXL, ’17,50 excl. Joggingbr.,
pr. ’14,50 excl. Polo's, km.,
100% kat, 6 kleuren, M t/m XL,
pr. ’ 16,95 excl. Alles uit voor-
raad. TAMCON. 013-433077.
Thuiswerk- en

inpakcenter
zoekt opdrachten door geheel
Ned. SCHERPE prijzen! Hoge
kwaliteit! 04160-50811, fax
50536.
T-SHIRTS mcl. opdruk logo,
naam, reclame v.a. ’ 298' mcl.
1 kleur. Chinchilla, 030-881872

Nieuw bedrijf gestart
voor al uw

machinale
houtbewerking

zoals ramen, deuren
kozijnen en trappen
Inkorte tijd gereed

020-6367680
Camping

en landhuis (Veluwe). Te bou-
wen 70 recreatiebungalows
toegestaan. Brieven 23-25721
bureau blad Amsterdam.
AGF-ZAAK starten? Voor een
mooi gebruikt interieur, koelcel
en alle machines. Als het meer
moet schelen dan de helft!
Altijd eerst Grofa bellen,
01860-13722 of 06-52738093.

LECOUVREUR&CUIPER
hulpbij opzet Boekhouding

Loonadministratie, Belastingen
Bel nu: 020-6333605

(7 dgn. p.w. bereikbaar)

Plakletters
& Logo's

10-50% KORTING
OOK KWANTUMKORTING

Grafeer-
werk

Kenteken-
platen
DIREKT KLAAR

ZATERDAGS GEOPEND
CIJFERS & LETTERS
OVERTOOM 147-149

1054HGADAM 020-6182149
Voor disco en houseparty,
lightsticks, lichtgevende hals-
kettingen, armbanden, oorbel-
len enz. IMPEXA BV, 010-
-4626988 fax 010-4155606.
T.k. of t.h. electronisch
RECLAMEBORD 12 m 2, 4 kl.
op afstand te bedienen. Inte-
ressant reclamemedium voor
winkelcentrum of exploitatie.
Nw.pr. ’ 300.000 nu t.e.a.b. Inl.:
09-3452486135.
T.k. GEVRAAGD alle merken
vrachtwagens, aanhangers,
opleggers, heftrucks enz. Telef.
010-4262498.
13x40-ft vries/diesel, ’ 28.500

1x 40-ft. pol/opslag, ’ 2800

Containers
300stuks. Vries/tankcont enz.
Budget Zeecont: 010-4585726
Gerevis. Gansow schrobma-
chines; Jungheinrich elektr.
PALLETTRUCKS; Berkel snij-
mach. 834; Lips brandkast, 65 x
65 x 92 cm; Storebest winkel-
stellingen + interieur schoe-
nenwinkels. Inl. 04998-96262
Spoed! T.o.a. LEVENSMIDDE-
LENZAAK te Amsterdam.
Huurprijs ’721 p.m. Prijs
n.o.t.k. Telef. 020-6147804
06-EXPLOITANTEN opgelet!
Nieuw! Erotische verhalen op
Endless cass. (3 min), ca. 100
stuks. Vraag prijsopgave. Br.
23-25851 bur. bl. Adam.
Partij PALLETSTELUNGEN.: AABC, 02158-24606.
GABARDINE, interessante prij-
zen. 664 rokken, 877 pantalons
263 blazers. Voor info telef.
020-6179742tijdens kant uren.
Gezocht ONDERAANNEMERS
v.h. monteren van systeempla-
fonds. Info over uw bedrijf naar
Con Ceiling BV., postbus 2700,

I AN Zoetermeer.
Vloeibare produkten afvullen
en verpakken. ELJANA,
Dinxperlo, telef. 08355-1359.

Enveloppen
2 miljoen enveloppen uit faillis-
sement, diverse formaten.
800.000 kabinet enveloppen
(afm. 110 x 220 mm) met
venster links.

Telef. 02290-14050/19841
Voor RENOVATIE van gevel
tot dak, voegen uithakken, ho-
gedruk reinigen, en opnieuw
voegen en naar wens impreg-
neren. Evt. ook voor (bouw)-
projecten. Spitsbouw B.V.

! 08850-18287, privé: 17763.
T.k. HARDGLAS, 10 mm, 65
platen, 240 x 3.40 m, z.g.a.n.
Inl. 03455-74242/03456-9691
HH. handelaren opgelet!!!
Nieuwe MOUNTAINBIKES
met 18 versnellingen. Ook voor
particulieren. Telef. 06-
-52707671 of 02510-39815.
HH. hand., verhoog uw omzet

1 en doe een aktie met fietsen
rechstreeks v. importeur, b.v.:
MOUNTAINBIKES 26", ’269;
crossf. ’ 59,50; dames/herenf.,
’139,50 excl. R.C.C.-Elburg,
05250-3939/3707.
SCHUREN, garages e.d. Hout-
bouw Terpstra, telefoon
05946-59192.
Partij OORBELLEN, ± 3500
stuks, in één koop, ’ 750. 055-
-428982
ORGANISATIEBUREAU spor-
tieve evenementen t.o.a. of
deelname, eigen materialen
mcl. goodwill. 04922-3787.
T.k. voor uw blanke vloer Rus-
sisch lariks VLOERHOUT, 21

.mm dik, ’25 per m 2.Bezorging
i mogelijk. Houthandel Eddy Lu-

' casse. Lenteweg 45, Ensche-
de-Glanerbrug, 053-614091.

Uw eigen ENGELSE Ltd. of
offshore met naam en doelstel-
ling naarkeuze. 02510-40586
2400 st, 4-KLBALLPOINTS
(i.gl.) Eén koop ’l2OO. Telef.
03481-1566.
""PARFUMS*" te koop.
Diverse bekende geuren. Telef.
078-150636 of 06-58468585.
Ook, zaterdag en zondag.
T.k. perceel nette KERST-
BOMEN, 3". a 4% m, ± 5000
stuks, ’ 25.000. 078-144392
Algemene voor-
waarden drukken
Wij bemiddelen, met als doel

de laagste prijs
RAAKWERK, 020-6205934

Voor betonnen bedrijfsvloer-
platen 200 x 200 x 12 14, 16
cm, CONSTAR BETONWA-
REN 8.V., Haarlem-Tiel,
03440-11222.
KANS, lingerie-imp. b.a.: con-
tract Ned. markt, mcl. min.
voorraad. Fax. 040-118675, te-
lef. 040-120091 na 17.30 u.
Shop voor Shops, de
GOEDKOOPSTE groothandel.
Niet verkocht? Wij nemen re-
tour. Aanbieding: beweegbare
poppen, 29 cm, ’0,95. Twijn-
straat 4, Utrecht, telef.
030-340201.
HH. handelaren, grote partij
nostalgische, LANTAARNPA-
LEN, brievenbussen enz.
Rechtstr. af fabr. 02291-1647.
Compl. lichtgrijs VIDEO-
THEEKINTERIEUR mcl. bevei-
liging en verlaagde plafonds,
’4OOO. Inl. 04116-76564/82898.
Nieuwe WINTERCOLLECTIE
voor baby's en kinderen. Jog-
gingpakken, truien, jacks, spij-
kerbroeken en nog veel meer.
Rashmi Fashion, ma. t/m vrij.
10.00-19.00 uur, zo. 10.00-
-15.00 uur, Nassaukade 350,
Adam, 020-6161364.
HH. Handelaren, meer dan 600
versch. handgereedschappen
tegen SPOTPRIJZEN, direkt uit
eigen import. Gebro Sales BV,
v. Usendijkstr. 373, Purmerend,
02990-37000/37226. Fax 36610.
T.k. partij aluminium RAMEN
1.37 x 1.68, 1.50 x 1.68, 0.71 x
1.15, 0.71 x 1.55, 1.60 x 220,
o.a. geschikt voor de bouw van
serres. Tevens 10 lichtmasten,
10 m lengte, en partij TL-
armaturen, 2x 40 W, zowel in-
bouw als opbouw. G. Cornelis-
sen, Mill, 08859-51072
SCHAFTWAGEN (Wagen-
bouw), 2 x 4 m, op luchtban-
den, pr. ’ 1250. 055-217054.
T.k. 550 grote BLAUWE
BESSENSTRUIKEN, volop in
produktie. Telef. 04709-86249.
Te koop SWATCH horloges
(o.a. Scuba, Art Collection).
Telef. 09-32-3-2350083.
LAMINAATPARKET v.a. ’39.
15 kleuren voorradig. Eiken en
essen lamelparket met dikke
toplaag v.a. ’ 99, nu voor ’ 69.
Alles 1esoort. 03406-64569.
VITRINES: de grootste koliek-
tie van Nederland. Uit voorraad
leverb. of op maat gemaakt.
Bel 010-4158400, 020-6692011,
040-552535 voor info.
EXPORT/IMPORTMAGAZINE
vraag en aanbod uit de gehele
wereld. Proefnr. ’ 20. Jaar-
abonn. ’ 125. New Prodücts
Guide, gids met ruim 300 unie-
ke/nieuwe produkten, ’ 49.
Amro 495993816, Safion & Co.,
Postbus 1034, 3860 BA Nijkerk.
Telef. 03494-58352fax 59489.
Alum. CONTAINER, afm. 4.00
x 250 m, inger. als magazijn,
pr. ’ 2500. 01626-83752/85913.
GROTE restpartij kerstkaarten.
HH. markthandelaren bel
01860-19286.
Aangeb. voor braderie, markt
of winkel, restpartijen FEESTE-
LIJKE, gemarmerde verpakkin-
gen en stropdassen. Weg. op-
heffing. Goede prijzen. Deel-
partijen mog. 020-6237528.
T.k 400 witte Pinokkio HORLO-
GES, prijs bij 100 stuks ’ 13,95
mcl.; bij 400 stuks ’ 1295 mcl.
Fax 06389-14878.
SPEELAUTOMATEN met ga-
rantie, ’350. Van 1200-17.00
uur telefoon 020-6624668.
LEERMODE-ATELIER zoekt
opdrachtgever (tev. snijcapaci-
teit). Telefoon 03240-32523.
T.k.a. excl. BEURSSTAND
(futuristisch), 8 x 4 m, ’5OOO.
Evt. opgebouwd te leveren.
Telef. 01899-26633.
T.k. 8 compl. BADKAMERS,
div. mod. en kl., V & B, plm.
’135.000, in 1 koop ’55.000.
Ook losse verkoop. 020-
-6129180.

LICHTRECLAME, 160 x 30, I

’ 396. Tijd-temp.klok, neon, re- Iclamespandoek, letters, logo's,i
02977-23975;02207-15236. j
Partij plastic KRATTEN, sta- >pelbaar. AABC, 02158-24606. I
KERSTBOMEN t.k. in div.'■soorten en maten. Boomkwe- 'kerij „De Noordhoeve", telef. v
04951-41237.
te koop KOELVITRINE, 8 mtr. 'lang, 3 koelvriescellen, klein 'formaat. Telef. 030-522147. I
Te koop SNACKWAGEN, "Spijkstaal, 2 ovens, 1 (kippe)- (
grill, 2 diepvriezers en 1 koel- 'kast. Telef. 010-4621686. I
T.k.a KERSTBOMEN, Omori- I
ka, blauwspar, Nordman enz.

_
Met en zonder kluit. Alles ge- "gar. 1e kwaliteit. Te bevr. j
02990-25976, 02294-1577, 1
02260-14572 I
WOONARKEN: fraaie (sys- I
teem) bouw, ook zelfbouw. 1
zeer lage prijzen. Korte I
levertijd. Delta Arkel, 01831- "3397.
SPEELGOED(KOOP), speel-
auto's, vliegtuigen, helikopters, (
walkmans, radio's, klokradio's, |
babyfoons, teddyberen enz., (
enz. 023-359322 <
T.k.: complete set SLENDER- :
YOU banken van het merk,
Stauffer. Prijs n.o.t.k. Telef. j
09-32.3.383.6280. i
NEW KIDS ON THE BLOCK i
veerstaal armbandjes, buttons ,
(3, 5 en 15 cm), creditcards, i
boeklegger, oorhanger. Rein- ]
ders, Boeholt BRD. 09-49-
-2871-48458. -Partij MAGAZIJNSTAPEL-
BAKKEN, 50 x 30 x 20 mm.
AABC, 02158-24606.
Gr. partij KERSTARTIKELEN, ;
voor kerststukjes, zeer interess. I
prijs. 04920-11755. j
Kunststof ramen j

en deuren van fabrikant naar I
klant. Bel voor geheel vrijbl. !prijsopgave 04936-93374. .
Internationaal bedrijf zoekt
wegens uitbreiding in Neder-
land REGIOMANAGERS. Wie
wil en kan ’lO.OOO investeren
in een eigen onderneming?
Winstpercentage is ver boven
het gemiddelde. Opleiding en
ondersteuning vanuit het
hoofdkantoor. Telef.
073-148111,fax 073-148198.
Partij HEMDDRAAGTASJES.
27 x 6 x 48, wit, 12 my, vanaf

’ 15ex BTW. Far East Trading,
Postbus 14, 6960 AA Eerbeek,
fax 05757-6443.

Campings
bungalowparken, jachthavens

rekreatieve beleggingen
Benzet BV., landelijk gespe-
cialiseerd in rekreatiebedrijven.
Koemarkt 38, 1441 DD Purmer-
end, 02990-37999, lidVBO.
T.k.a. 30.000 stuks, in 4kleuren
plastic KERSTBAKJES, p.stk.
’0,25. Tot. afn. ’0,20. Telef.
073-415083, b.g.g. 073-311836.

Slaap-
zakken

Vanaf ’l5 excl. BTW.
Rechtstreeks van importeur.
Telefoon 05120-24361.
""NIKE AGASSI-" Austra-
lian, Esprit, 501, LA. Gear
sweaters. Imp. Polen. Telef.
j06-52113550. Rembours mog.
Tn 7 topweken SUPER-
OMZET/winst! 4/11-31/12 op
Al-locatie Tilburg t.h. nog 3x
60 m 2winkelruimte, non-food.
04759- 2564of 04750-35563.
T.k.a. partij COMMODES en
kinderledikanten, ± 500 stuks,

’ 10perstuk.ini. 05277-1999.
Pluche KWALITEITSBEES-
TEN, ± 30 cm, ’9,95 excl. 16
verschillende. Monsterpakket
verkrijgbaar. 05933-33280.

i Partij LEGBORDSTELLINGEN.
AABC, 02158-24606.
HANDPALLETTRUCKS, 50
stuks, in één koop, ’ 6250. Te-

I lef. 01722-3595.
Partij KLOOSTERMOPPEN en
veldkeien. Effen wit kunststof
fineer, 20 mm breed. Betontril-
naald,3BoV.05940-5029.

Inkassoburo
Heeren

Postbus 6285
5600 HG EINDHOVEN

Fax 040-434180
MODE van 0 tot 80 jaar. Nieuw
in Zoetermeer. Bel nu 079-
-613067.

Rolex DAYTONA, nieuw, 18-
-krt. goud, ’ 35.000. Stuk goud

’ 18.500.Telef. 070-3654619. <PROMOTIEPLAN op maat
voor winkelcentra en winkelke-
tens, akties, shows, demon-
straties, campagnes, uitvoering
en begeleiding vormgeving. Bel
voor afspr. of ml. Compleet De-
sign b.v. Telef. 05170-5444.
Spotgoedk. stalen HALLEN, !
bijv. br. tot 25 m, I. is onbe-
perkt. Delta Arkel, 01831-3397.
Te koop gevraagd grote partij-
en NINTENDO spullen. Telef.
015-616558. :
BALONNEN-VERPAKKINGS-
MACHINE t.k. ’l2OO, weg.
vervall. exp.ord. 020-6628653.
T-shirts XL, zwart, ’3,75, wit,
’3,50. Sweaters, ’lO. Div.
truien v.a. ’16,00. JEANS-
FASHION, 04120-32876.
De nieuwste leren HEREN-
WINTERJACKS ’175. Nacht-
hemden ’ 6. Telef. 072-124807.

Koelboxen
elektr. 12en 24 Volt, ’ 100 excl.
BTW. Rechtstreeks van impor-
teur. Telef. 05120-24361/
020-6364499.
T.k. 1 ZWEEFMOLEN op wa-
gen, ’ 14.000. Tev. t.k. 1 op-
bouwmolen, ’15.000. Elburg
Carrousel, 05250-2343.
Weg. dubb. zaken: t.k.a. uniek
gel. A.G.F.-ZAAK id. Water-
graafsmeer, pr. n.o.t.k. Zonder
contanten onnodig te reflect
Br. 23-25759 bur. bl Adam.

B.V.
aang. met not. vrijwaring

Telef. 02153-17582
T.k.a. SCHAPEVACHTEN voor
lammy jassen, kl. taupe, olijf-
groen, zwart en old-look ±
30.000 f., a ’ 3,50. ± 5000 f.
langharige vachten, zwart,
blauwgrijs en groen voor
schoenen-indust, of kragen, è

’ 6, 020-6437733 of 6252504.
Tapijttegels

projectkwaliteit, 1e keus, beige
of blauwgrijs, ’ 16p.m2 excl.

BTW. Telef. 076-228207.
""KIMBER Jeans"- antifit,
halfwijd, strak en stretch, van

’ 18,95 tot ’ 29,95!! Voorraad!!
Het betere T-shirt, wit, 1 maat
(60 cm breed!!), ’3,75, voor-
raad!! Houthakkers ruitover-
hemden, ’11,50!!! Interskip
BV., Woerden, 03480-13424.
T.k. 700 flessen Italiaanse
CHAMPAGNE, Spumante
Brut. Telef. 02904-223.
Vh miljoen BETONSTENEN op
voorraad o.a. betonmetselste-
nen v.a. ’ 150per 1000, sierbe-
strating v.a. ’ 175 per 1000, be-
tonklinkers v.a. ’2BO per 1000
excl. BTW. 04130-52446.
Spotgoedkope SPILTRAP-
PEN, in onderdelen, direct van
fabriek. Telef. 020-6361343.
VR-KETELS AWB combi, 17,3
kW, 14.000cal., nieuw, met ga-
rantie, p.st. ’750 excl. BTW.
Telef. 04923-61953.
T.k. BLOEMEN/FRUITKIOSK,
i.z.g.st, Amsterdams model,

’ 3000. Telef. 020-6979004.
T.k. diverse maten grote ge-
bruikte DOZEN. 05208-54212
('s avonds + weekend).
T.k. gebruikte stapelbare
DRAADMANDEN, div. maten,
voor veel doeleinden geschikt,
v.a. ’ 7. Inl. 02278-1494.
Te koop aangeb. gebruikte
ZEECONTAINERS. Div. maten
div. uitvoeringen. Levering
franco of af Rott. of Bom.
04754-86012Fax 86712
NIEUW! De Postergigant.
Ingelijste poster, 40 x 50 cm, in
kadoverpakking, ’ 8,95.
01652- 20184of 01659-3210.
ROLEX (band pi. klok is goud)
weg. omst. ’6750. Nieuw-
waarde ’ 21.000. 076-202879.
T.k. KUNSTPALMEN, bomen
en planten voor decoratie. Te-
lef. 05700- 23133.
Ter overname gevraagd: RE-
KLAMEBURO/DTP-studio of
standbouwer. Geboden: be-
houd identiteit en sterke, ambi-
tieuze partner. Uw reaktie (ver-
trouwelijk) onder br. 23-25863
bur. bl. Adam.
T.k. goedl. BLOEMENZAAK
(Fleurop), met woonh., in dorp
in prov. Zeeland. Info O.A.Z,
01100-12810 (tijd, kant.u).
T.h,: vlees-, vis- en snackver-
koopwagens. Bezorgd aan
huis. Info: ma. - vrij., 8.30 -
18.00 uur, fabrikant BK Lease
BK Trailers BV., Barneveld.
Telef. 03420-17559/90790.

T.k. KERSTBOMEN
blauwsparren, 1.20 tot I*|;
v.a. ’ 16. Nordmann Ta
1.50 tot 3m, ’ 26. Korrea Tl
ne, 1.50tot 3 m, ’2B. H
se kerstbomen met kl
1.50 tot 220 m, ’ 15. Holla' ,
gezaagd van 1.30 tot 3m, / _
Amorika's van 1.30 tot 2
’l5. Minimaal 500 stuks, f" _
co huis. Telef. 02230-4112L,
T.k. ruim assortiment F&
NITUREN en kleinvak, <f
maar ook kleine afname is'
gelijk. Tev. brei- en haaki*
den. Telef. 030-660077. _^

T.k. grote partij MOt
STOFFEN, gedouble"
10.000kg, ’ 3,50 p/kg, min-'
name 500kg. 08385-24130. (
BADPAKKEN en bikini
kwaliteit, prachtig dessin, 1 \
p.st. excl. BTW. 05920-18gj. (

Limited Co.
(Engelse 8.V.),’ 1500,

070-3456167,070-34519];
Bekant en onbekant geïmp"
neerd PLANKHOUT. T6"Jzeer solide, geïmpregne*
elementen voor bouw vanW
huisjes, schuurtjes, ga"B
enz. Koopman Houtbedrijv
lef. 05483-61404.
T.k.a. luxe appartemejj
BOERDERIJ op Tersche*
’598.000 k.k. 10-20% re*
ment mogelijk. Br. 23-2»
bur. bl. Adam.
± 350 SPREKENDE
wenskaarten, ’ 4,50 p.s.
’3,50 p.s. bij één koop
BTW. Inl. 020-6002097.
PRODUKTIEPARTNER
zocht om samen dynamisch
winstgevend vakbèdn,'
uit te bouwen en daarna #
standig te runnen. Vereist 7
nimaal ’20.000. Br. 23-2»
bur. bl. Adam. -Gouda, WINKELRUIMTE, Jstand, momenteel bloen*
winkel, 90 m 2(zeer goede °Jzet). Huurprijs ’92000'
Bankgar. vereist (half M
Overname/goodwill ’ 100?
Verdere info: fax 010-4569jj>
Koop direct van IMPORTPJspeelgoed w.o. veel
dieren, bijous, grabbelton!l»
del enz. Ook restpartijen
koop. Inl.: Coan lmport/ExP°
Vonderweg 4C, 7468 DC B*
telef. 05478-2417, open H
t/m vr. van lO.OOtot 17.30^
MFD zoekt FRANCO:
NEMERS voor div. branches
opdrachtgevers. Eigen invf
’35.000. Zeer goede voo";
zichten. Bel voor meer info.
dens kantooruren 050-137gj!
T.k./th. ZEECONTAINERS.
6, 9, 12 m. Pieterse Coma**
handel, 01722-4343, Ter Aa^HH. HANDELAREN t.k. Pj
nieuwe meubelen in bouwpjj
ketten en bankstellen met fj
te transportschade. T^05492-2092 fax 2152
A.B.F, kunststof KOZIJN*
kwaliteit voor een scherpe Pj
02280-15585,fax 02289-382J.
Gevr. wederverkopers
VUURWERKPAKKETTEN,
rechtstreeks van import^
retourrecht, lev. franco V
geh. Nederl. Inl. 05161-177-Te koop DAMES-ETALA%
FIGUREN, van ’l7OO, nu /f
p.st. Meisjesfiguren, van ’'nu ’ 375. Inl. 08334-73164.^;
HARDHOUTEN deuren \f 79. Meranti kozijnhout, B*.
kant en klaar, ’ 13. Velux &
ramen, ’ 299. Eiken keuk*-
deurtjes ’39. Laminaatpa''

’ 45. Telef. 03406-64569. >
REKLAMEKLOK met op*J
b.v. 250 st. è ’ 9,50 ex. EHI
Ferdisign, 03495-34183/342^,
Wij hebben staan honde'?
meters KOELTOONBANK*
zuivelkoelingen, diepvriese*
den, koelmachines tot 6*?
ook voor export. Inl. Wr
05946-59539, na laOOuur.^.
Te koop gevraagd 3 stjj
WISSELWONINGEN.
huurbedrijf Sjaak Moens, "
van Gent, 01157-2431. A
ZONDAG open van 11 tot,
uur, Platinastraat 13, wijk.
Zoetermeer, o.a. 4000 st. *5
der/dameshanggoed etc. ''Telef. 079-613067.
T.k. perceel B-keuze KEf^BOMEN, 2 è Th m, ± v\
stuks, ’ 7000. 078-144392
T.k. 3 ha WEILAND, gelege*1.
bosrijke en waterrijke otfl
ving, geschikt voor di^doeleinden. G. Cornelis5*
Mill, telef. 08859-51072 A
ROLEX, Cartier, Breitling 'Rano horloges. Voor meer|(l
telef. 072-624376, fax 61075^

I vroeg of laatplaatst ueen Speurder
Wat u ook aanbiedt of wilt verkopen u heeft het meeste succes met een Speurder. Wat u ook zoekt of wilt kopen, u vindt
het in de Speurders van De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag. Speurders worden elke dag gelezen, of zeg maar
gespeld door zon 2,3 miljoen* mensen. Succes verzekerd dus! D.m.v. deze bon kunt u uw eigen Speurder opgeven.
Maar bellen kan natuurlijk ook. Op alle werkdagen van vroeg (08.00 uur) tot laat (21.00 uur).

*Bron: Summo Scanner exc it jnc|
6Vo BTW 6% BTW

le regel II 1111111 1 I I T I I |~| 11111 I 1 I / 39'61 / 4^99
t/m ’ 39,61 ’ 41,99

3e reëel ’ 39,61 ’ 41,99
4 regels ’ 52,81 ’ 55,98
5 regels "

’ 66,01 ’ 69,97
6 regels ’ 79,21 ’ 83,96
7 regels ’ 92,41 ’ 97,95
8 regels ’105,61 ’111,95
9 regels ' ’llB,Bl ’125,94

10 regels | | | | | \ | ’ 132,01 | ’ 139,93
Vul in de vakjes üw tekst voor een Speurder in. Per letter, Naam:

spatie of leesteken kunt u één vakje gebruiken. Zo ziet u Straat:
meteen wat uw advertentie kost. Voor brieven onder nummer Poste /Plaats-betaalt u één regel extra plus’ 6,00 administratiekosten. Stuur —; :
uw advertentie in een gefrankeerde envelop naar De Telegraaf, eietoon.

Speurderafdeling, Postbus 376, 1000 EB Amsterdam. U kunt Ik wil bovenstaande Speurder op in
ook faxen: 020-585.8030. Deze Speurderbon is uitsluitend De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag plaatsen.
bestemd voor een 'platte' Speurder. (deze bon geldt niet voor De Woonkrant, De Vaarkrant

fk/il en De Reiskrant)

Baby- en
kinderkleding
Bij CePeTex in De Meern

OPRUIMING!!! OPRUIMING!!!
Nu het seizoen weer goed op
gang is gekomen doen wij er
nog een flinke schep bovenop.

10%. 15%, 20% en 25%korting
Profiteer nü en kom langs

Wij versturen ook!!!
Open: ma. en do. 10-20uur

di., wo. envr 10-17uur
CePeTex De Meern

Strijkviertel 35/ i
03406-21638, fax 03406-21639

Zit u in een vicieuze cirkel,
waardoor een faillissement
dreigt' Wellicht heeft IMEX B
& M BV een oplossing. Bel snel
voor vrijblijvende afspr. Zwolle
038 546641,fax 038-540036.
Weg. verhuizing aangeb.:
goedlopende ZONNESTUDIO,
in Almere, overname ’ 37.500.
Lage huur. Br. 23-25849 bur. bl.
Adam.
NEW CHOICES B.V. Jacks
binnen in 3 kleuren; blauw,
rood en brons. Wij zijn ge-
opend van maandag t/m
woensdag van 9.00-17.00 uur.
Geen particulierenverk Al onze
prijzen zijn excl. BTW. Energie-
weg 3, IJsselstein (bij Utrecht).
03408-84588.
GDB Bauservice GmbH levert,
monteert en repareert alle
soorten garage- en INDUS-
TRIEDEUREN en kunststof
kozijnen. Vraag eens naar onze
serviceaanbiedingen betr.
industriedeuren. Garagedeur-
openers op afstandsbediening
v.a. ’ 495. Telef 08853-2387
T.k. proefpakket exclusieve
ANSICHTKAARTEN, 2000
stuks, ’ 120excl. V.O.F. Van de
Berg, Lelystad, 03200-54393.
VUURWERKPAKKET, Fakkel.
Min. afn. 100 st, ’ 17,50 pst.
Monster mcl. verz. ’ 30. Telef.
06-52113550 Fax
093211447363. Thuisbez. mog.
Te koop in INDONESIË div.
projecten in hotels en bunga-
lows. Alleen serieuze kandida-
ten met eigen vermogen. Telef.
010-4340601
GEVEL- en DAKBEPLATING.
Elke maat en kleur, ’ 19,95/m2.
Is goedkoper dan restantaan-
koop. Delta Arkel 01831-3397.
Aangeb ROLLS-ROYCE mo-
torentype CBSFL, Bcil., 333 pk,
turbo diesel, ’ 3500, bijbeho-
rende radiator ’ 500 (excl.
BTW). H.O. Commerce Nieu-
wediep 8.V., telef. 05986-633.
T.o.a. COMPACT DISC-
WINKEL te Rotterdam, locatie
tegen centrum aan. Br. 23-
-25698 bur. bl. Adam

Kerstmarkt
Zutphen

19, 20 en 21 december. Nog
enkele plaatsen vrij Info:
W J.G Overing, 06750-14513.
T.k. LICHTBAKKEN 20 stuks è

’ 15 per stuk, 1.60 x 0.38 m.
020-6360838/6105992
Weg. omst. t.o.a. KAASSPE-
CIAALZAAK in snelgroeiende
wijk in Hoorn. Br. 23-25855
bur bl. Adam.

Veranda's/serres
Vraag vrijblijvend prijsopgave

04936-93374
De UTI b.a.: kwaliteits
SPIJKERBROEKEN, stone-
washed, 143/4 oz., ’19,83.
Ook in voorraad: stretch basic,
tiener spijkerjacks met borg of
gewatteerd, ’ 25, souspulli's,
damespullovers lang, dames
leggings. Joggingpakken, fla-
nel shirts ’ 9,95, kinder pullo-
vers ’ 5, corduroy jeansv.a ’ 5
enz. Mosterdmolenweg 1,
ind.terrein Montfoort, telef.
03484-1900.
Tk partij (KUNST)LEDEREN
artikelen: cheque-etuis, sleu-
telhangers, pen-etuis, kinder-
beursjes etc. Evt. bedrukt met
uw firmanaam. 04160-36114
OORBELLEN, 1600 pr., ’285.500 de luxe, ’ 250. Haarmode,
600 st, ’l5O. Kett./br./armb.
assort 600 st, ’ 150. Monster -
pakket va. ’ 250. 250oorbellen
de luxe, 100 haarmode dames,
samen ’250. Incl. BTW, ver-
zendk. Inl. 04750-26305

Plastic zakken
85 x 105 cm, dikte 0.04, geper-
foreerd, aantal 80.000, t.e.a.b.
Telefoon 02290-14060/19641.
OORBELLEN, strass, ’ 0,95.
Berenoorbellen, ’ 2 Goudkl.
berenbroche, ’ 0,95. Monster-
pakket ’ 200. Bijou Centrum
Holland, telefoon 01652-17503.
Excl. HANDBESCHILDERDE
kleding o.a. velourse pakken,
sweatshirts, t-shirts lange
mouw, ski-leggings en leg-
gings. Natuurlijk ook onbe-
schilderd, heel mooi, voor de
feestdagen. 05756-3559.
Met een know-how van vele
jaren zijn ontwikkeld en uitge-
werkt tot ontwerp LAGE'
LANDEN Wind & Water-
krachtcentrale Woning
W2OOO---gemengd asfaltblok,
toepassing landaanwinning-
kunstmatig eiland enz. Rede-
nen tot kontakt met een liefst
Franstalig manager-partici-
pant. In Noord-Frankrijk is een
gunstig klimaat. Br. 23-25324
bur. bl. Adam
SILICONENKIT, worsten, 600
ml, met kleurafwijking, ’ 4,75.
Telef. 04199-1403 fax 4080.
Weg. omsth. t.o.a. goedlopen-
de BLOEMENZAAK te Almelo
Ref. na 19u. 06427-13654.
Inkoop, verkoop, verhuur en
verplaatsingen van Romney-
loodsen, nissenhutten en dir.-
keten. H.B. Loodsenbouw b.v.
Inl 01891-15603/18368/16874.
T.k GEVRAAGD adminstratie-
kantoor in 't Gooi of omstr. Br.
23-25484bur bl.Adam.

CD's Oldies
Orig. hits slechts ’6.90 pst.!
Minimum afname van 100
stuks Zolang de voorraad
strekt. Telef. 09-3254.568262
Fax 09-32 54.568276.
GRANDIOOS + goedkoop:
prefab woningen, bungalows,
harrt, hout stacar., woonar-
ken, tuinhuis/blokhutt/gara-
ges/carports/paardestall./ser-
res. Delta Arkel. 01831-3397
Weg. opheff. t.k. partij SIERA-
DEN (46 broches, 87 oorbel-
len/standaard) ’450 excl. ■BTW. 5000 plastic markttassen
’3OO excl. BTW Telef.
03240-12351

T.k. KERSTBOMEN, 1.80-3.00
m, beslist 1e kwaliteit, bij 500
stuks gratis thuisbezorgd. Te-
lef. 056-426325.
Grooth. BABY/kinderkleding,
nu of nooit prijzen, ook op zon-
dag geopend, J.P. Heyestraat
76, Amsterdam, 020-6124886.
Bodyw., 2 kl., rood/navy, na-
vy/rood, 65% pol., 35% kat., M
t/m XXL, pr. ’54,50 excl.
BTW. TAMCON, 013-433077.
T.k. 1100 st. OMORIKA'S met
kluit, lengte v.a. ± 2 m. Telef.
04498-55123.
100% zuivere etherische OLIËN
uit voorraad. Voor natuurge-
neesk., schoonh.verz. etc.
Kleinverpakking. 010-4192200.
TAPIJT voor kantoren, win-
kels, horeca enz., 5 jr. gar., ’ 8
per m*. Vraag stalen! Inl. Top
Tapijt. 010-4844852
T.k. zwarte SKIBROEKSTOF,
dubbelbr., min. afname 1000 m,

’ 4,95 per meter. 013-671181.
T.k. PISTACHEAUTOMATEN
exploitatie, onmz. 3 ton, pr.

’ 180.000, 010-4803960.
T.o.a. schoonmaakbedrijf te
ADAM (alleen dagwerk),
hoge winst, inwerken mog. Br.
23-25902bur bl.Adam.
TRUIEN uit Frankrijk en Italië,
spijkerbroeken/jacks, excl trai-
ningspakken. Rabia Internatio-
nal. 070-3997927,fax 3191213.
T.k. grote partij WORDPER-
FECT 4.2 cursusboeken (800
stuks in één koop). Inl. 033-
-613342 (P. Faay).
100 luxe lederen RIEMEN

’ 100. idem 500 voor ’ 250. 250
luxe oorbellen, ’ 100. Telef.
03a 340201.

Stoffen
groothandel

BIEDT AAN
Gewassen denim in kleur. Div.
soorten stoffen, ook veel voe-
ring, in unie en bedrukt

Telef. 035-45871
*"DRAAGTASSEN"' Zéér
grote collectie in papier en
plastic, zowel luxe als voorde-
lig. Sherpa, 02207-16560.
MASSEUSE vraagt van part.

’ 10.000 deelname of lening,

’ 1000 aflossing per maand. Br.
23-25888 bur. bl. Adam.
Voor PARFUMS en cosmetica
bellen naar telef. 020-6795134,
Behnia Holland Cosmetics.
Nieuw! Lippenstiftdoos met
spiegel, 100% zijde, ’295 mcl.
Div modieuze bijoux. ESEM
FASHION, 070-351419 a
B.V. te DUUR of niet mogelijk?
Wij hebben de oplossing.
01640-40190.
VOETPLAATVERWARMING
voor sorteerders-inpakkers,
220 Volt. Frato Import, telef.
08894-11151,fax 20070.
10.000 KOPIEËN ’ 400: 5000 st.
’225; 2500 st. ’115,50: 1000
st. ’4B; 500 st. ’28,20. Van 1
origineel, op 80-grams papier
A4, excl. BTW. 070-3894821.
T.k. gevraagd restantpartijen
voor export. Telef. 040-815889,
fax 040-817333. Wil DIEGENE
die mij belde voor kostuums a

’ 4kontakt opnemerv
T.k. WINKELPAND met inboe-
del dameskleding. Javastraat
62 Adam. Telef. 020-6924869,
na 19.00uur 020-6880263.
Aanb.: bodywarmer, doorge-
stikt, S t/m XXL, pol./kat, 3kl.
navy-rood-d.groen, pr. ’19,50
excl. TAMCON, 013-433077.
NAMA-TEX 8.V., de textiel-
groothandel voor winkeliers,
marktkooplui en grossiers. As-
sortiment truien v.a. ’ 15 en as-
sortiment jacks. Wij zijn ge-
opend van ma. t/m woe., van
9.00-17.00 u. Géén particuliere
verkoop. Al onze prijzen zijn ex
BTW. Nama-tex BV., Energie-
weg 3, IJsselstein (bij Utrecht),
03408-87615.
KERSTGROEPEN, gips,
gekleurd, handgemaakt. Vele
maten (18-110 cm). Fluminalis,
Batenburg (Gld), 08874-1693.
KERSTBOMEN te koop. vele
maten en soorten. Telef.
04974-2336.

Playboy
Videofilms

60 min. speelduur. 10 versch.
o.a. sexy lingerie, fantasieën,
massage, slechts ’ 14.95 pst!
Zolang de voorr. strekt. Telef.
09-3254.568262 Fax 09-
-3254.568276. Min. afname 100
stuks. Alleen voor handelaren!
Oversized T-SHIRTS, kwali-
teitü! Fineline, 08860-75984,
fax:08860-75825.
T.h. geheel nwe. FRITUUR-
WAGENS, 3-pans ovens, bak-
plaat en koeling, voor korte
en/of lange periode. Majuna
BV.. 04754-85800.
T.k. alle soorten nieuwe, gesl.
en open CONTAINERBAKKEN
voor ieder systeem, ook opb.
hydr. inst. Telef./fax: 04127-
-97230f06-52962739. Inr. mog.
6.30 mtr. WANDKOELING, 4 x
4.10 mtr. vries/koeleilanden,
toonbanken, koel/vriescel, alles
voor weinig. Altijd eerst Grofa
bellen, 01860-13722 of 06-
-52738093.
T-SHIRTS, groot oversized, 1e
kwal., M/L/XL/XXL, ’245
pst, min. afname 1000 stuks.
03499-83763 of 06-52860410.
Uni-stoffen, 65% pol/35% ka-
toen, 8kleuren, ’ 4,75 p.m., uit-
sluitend per rol, 150 cm br.,
excl. BTW. TAMCON, telefoon
013-433077.
Partij BOUGIEKABELS, alle
merken, ruim 30.000 st, nw. in
één koop ’ 30.000. Partij kle-
ding, nw., pst ’1,50. Partij
schroten. Inl.: 03240-
-23445/23226.
Superaanbieding

ABASONIC393O
Draadloze telef. metsecurity

flexibele gummi-antenne enz.
Nü/75

Weer voorradig de micro-radar
007voor snelheidscontrole

Div. andere merken telefoons
Tev. telefoonbeantwoorders

INTERLACE, 09-49.256223733
fax 09-49.256223765, 10-18u.

Gevraagd INVESTEERDERS
voor een groot horecaproject
(Uniek in Ned). Br. 23-25739
bur. bl. Adam.
Big Money, CRUISE-LINE-
JOBS. Send eurocheque ’25
for magazine. Bossanova Int.
Dep. Holland, Postbus 9243,
9703LE Groningen.
Bestel nü cosmetica, 200-dlg.,
’250. PARFUM, 75-dlg., ’295
excl. 05490-10881 fax 21103.
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in Zaken en transacties
Wj.k. Luxemburgse KERSTBO-B**EN, uit eigen kwekerij, in alle■ maten, ook met kluit. Groene--1 «raat 8, Oosterhout (Gld), te--9 tef 08818-1927 b.g.g. 1395.

Grijp uw kans! Grote partij
KERSTKRANSEN, v. op te
maken. Verpakt p. 3 stuks p
verpakk. ’11,25 v.a. 100 st.

’ 10,75.02158-23600/21695
J MET SPOED TER OVERNAME GEVRAAGDJ B.V.'s en N.V.'s

HOGE TOT ZEER HOGE SCHULDEN GEEN BEZWAAROVERDRACHT TEGEN GEHELE VRIJWARING
INL. TELEFOON 060-602387

Drukwerk is duur!
EEN VOOR U BELANGRIJKE REDEN OM DIT

ZELFTEVERVAARDIGEN

? grafische Handelsonderneming Hoos is gespecialiseerd in de me-n verkoop van goede gebruikte DRUKKERIJMACHINES.
m wij leveren deze machines met deskundige instructie en begelei--4 a|ng, zodat u met uwhuisdrukkerij snel van start kunt gaanInfo 073-221026. fax 073-213625

Echt veel verdienen
kunt u als franchise-nemer van ons produkt

op milieu-technisch gebied
i Verkoop aan bedrijven en particulieren

Kleine investering nodig
Kandidaten m/v, geen leeftijdsgrensInformatie maandag a.s. van 10.00-18.00uur

i Telef. 08303-15224of fax 08303-14288

Metaalbedrijf
omg. Adam, zoekt kontakt met

importeur/fabrikant
VERKOOP, ASSEMBLAGE, INSTALLATIE v. PRODUKTENeigen servicedienst en opslagruimte aanwezig

Br. 23-25829bur. bl.Adam

Te koop aangeboden

exclusieve club
L jj- Brieven 23-25906 bureau blad Amsterdam

SaF®ren °P een advertentie onder BRIEFNUMMER? Zend uwPrik aan: De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag,
l'nli: kS 376' 100° EB Amsterdam. Vergeet vooral niet in de
—_____.ovenhoek van deenvelop het briefnummer tevermelden.

*** Uniekin
Nederland***

Kamerplanten Centrale Aalsmeer
Waterdrinker

' KAMpdLERGROOTSTE CASH EN CARRY GROOTHANDEL IN:
■/ y, .^ERPLANTEN: bloeiend, groen, plantenarrangementen,
i £ j'np!.n 9rote P|anten, hangplanten enz.
4 . UJIPLANTEN: bomen, boeketten, kerstbomen, arrangemen-'i poßct'ne en gro,e Plan,en< hangplantenenz.
t f^p.SELEIN: groot en klein, potten, schalen, vazen enz.Diihir ANTIEK: vogelkooien, kandelaars, 50 soorten
t "Dborden, kaarsen, blikken speelgoed, 20 soorten emaille
2 |_,rg!e,en' P°s en schalen, poppewagens, kinderwagens, ledi-

t_
ntheS slee's, fietspaardjes, beelden, lantaarnpalen, tuinhekken,
'"banken, stoelen en zitjes enz., te veel om op te noemen!

, TEGEN DE ALLERLAAGSTE PRIJZEN!!!v
erkoop uitsluitend aan wederverkopers, maandag t/m donder-

"/, "a 9 geopend van 06.00tot 15.30uur, op vrijdag tot 13.00uur.v. . ev estigd in de Bloemenveiling te Aalsmeer, afd. Cultra,
£ n^eerd'ik 313 te Aalsmeer, telef. 02977-22775/40038, telefax■ H?2Z___Q77- — Speelgoed

ten van onze magazijnen moet nog leeg voor 30 november a.s.
Meer dan 100 artikelentegen ongekend lage prijzen

Op is op!
Afname pervolle kartons, afgehaalden contant betaald,

prijzen exclusief B.T.W.
'Ac "*"'m november koopavond op maandag tot 21.00 uur
9 *■ Einsteinweg 10, industr.terr. Molen Wetering, Alphen a/d Rijn( 01720-37261, open ma. t/m vr. 8.30t0t 17.00uur

Canenco B.V.
i d-sign marking belettering
v MODERNSTE PRODUCENTVOOR UW VISUELE RECLAME
* auto-, licht-, etalageruit-, winkelreklame,zeefdrukstickers

U|tgefreesde letters, bewegwijzering-, presentatiesystemen
d-signmarking BV., Ch. de Bourbonstr. 151, Den Haag

Telef. 070-3473121,fax 070-3819632
--_____ LEVERING DOOR HEEL NEDERLAND, Sinterklaasboeken 96 pagina's

j 25? s,LJksverkoop’49s inkoop/150
i lOOD^^kooP/1237,50 inkoop/ 350

ISc^ELBOEKEN/990 inkoop/250

' tóSrEELB°EKEN/595 inkoop/175
’1237,50 inkoop’ 250-Tjgtto mcl. 6% BTW. Telef. 071-317895,fax 071-176534

Detectivebureau IVAG
'e vertrouwensopdrachten nemen wij aan o.a. milieuzakenI en privé-zaken. Telef. 03404-17345

Palletwagens
2ton. Wegens groot succes, laatste maal voor dePfijs van ’ 599excl. BTW. Rechtstreeks van importeur

"-—■ Telef. 05120-24361,020-6364499

B.V.'s en bedrijven
J gevraagd.Slechte financiële positie geen bezwaar
~-^__ R&PGROEP DEN BOSCH, 073-418380

Reklameborden
(Naar uwof ons ontwerp)

Buitink Apeldoorn BV
afd. zeilmakerij-belettering

Wilmersdorf 16, 7327 ACApeldoorn
■*--^. Telef. 055-415455. Fax 055-414917

sw Gevraagd
rw expanderende onderneming in de facilitaire dienstverle-be,S-*0ekt samenwerking met, of overname van, kleinschalige
en/f,nen in de branches onderhoud gebouwen en/of catering

°' 'ogistieke diensten.
Reacties naar

Accountantskantoor Hoekstra, telefoon 01805-4488
Da Costastraat 2 telefax 01805-4327

■*--. 2941 GM Lekkerkerk

w Import from South America
'or and hardwood, available at any quantity for the best price,
6)(a ®!<arnple oak, mahogany. Also already made prodücts, for
Can _p'e Parquet, doors, windows. For more information, please-^l£gtro & Co., telephone 04997-72397.

Jongerius wintermachines
QEBRUIKTE STROOIERS, DIVERSE TYPEN EN MERKEN

a. IDEM GEBRUIKTE SNEEUWPLOEGEN
16, Utrecht, 030-627879, b.g.g. zat. 06-52731894

Woning? Ark? Chalet? Caravan?
fejëlgens beter en goedkoper. Een folder? DELTA, 01831 -3397
[7 bieden een tot in detail uitgewerkt concept voor verkoop van
n jukten aan detailhandel, groothandel, industrie, dienstverle-aq2 sector en overheid. In dit nieuwe concept opereren onze
Siej en 9eheel zelfstandig en voor eigen rekening in een exclu-
v rayon. Onze organisatie geeft ondersteuning op het gebiedvJI opleiding, inkoop, marketing, administratie en distributie.de uitbreidingvan ons agenten-netwerkzoeken wij

f,e energieke verkopers m/v
V6rPresentatieve mannen en vrouwen met doorzettings-
fl pioniersgeest, creativiteit en verkooptalent. Voor dejT^iering van uw eigen zaak is een minimaal eigen kapitaal
U, nst van /15.000. Stuur uw brief met curriculum vitae aan-<Sg«jgft Services B.V. Postbus 1474, 4700 BL Roosendaal.

0 Unieke kans!
fliween 9°edl°Pende besloten club, midden in 't land, over te

9ed ? ZOekt Nederlandse jongemanmet ervaring, voor een kleinaeelte (± ’150.000), een mede-financier. Goed rendement] Br*ekerd. Inl. telef. 040-420116.

Bijna failliet???
' Geen ’ 40.000 voor oprichting BV?
* Tijdelijk in financiële moeilijkheden?
* U wilt geen dure 2e-hands BV?
Wij bieden u een solide oplossing!!!

Gratis info en brochure: 04902-48273
International Management& Marketing Consultants

TER OVERNAMEAANGEBODEN

garagebedrijf
in Amsterdam-Zuid

oppervlakte 500 m 2,lage huur
Prijs’ 240.000 excl. voorraad

Brieven 23-25717bureau blad Amsterdam
HowtoLEGALLY OBTAIN ASECONDFOREIGN PASSPORT

Up-to-date guide by international attorney, over 100 countries
examined. Also, become a PT (perpetual traveller) and legally
avoid taxes, governments and hassle. Discover the inside facts
about Andorra/Gibraltar/Monaco/Campione/Switzerland. Use
fiscal havens as your own personal legal residence. New luxury
cars: howto buyfor !4 price. Send for free brochure to:
Scope, Box no. 1071, 62 Murray Road, Waterlooville, POB 9JL,
UK. Teleph. 09-44.705.592255or fax 09-44.705.591975.

Unieke kans
Maxi-singles

splinternieuw 700.000 stuks, allemaal recente
top-hits. Minimum afname 10.000stuks. In originele hoes

Spotprijs 55 et. pst. Ideaal voor marktkramers of als
stuntacties. Telef. 09-3254.568262. Fax 09-3254.568276

Unieke zakelijke kans
Glas-Weid is wereldwijd marktleider op het gebiedvan reparatie
van steenslagschade op autoruiten. Mondiaal zijn meer dan 2500
licentiehouders voor ons aktief. Onlangs nebben wij ons
werkterrein ook naar Nederland uitgebreid. Daarom zijn wij op
zoek naar regionale licentiehouders die hun eigen rayon
bedienen. Met een investering van ’ 25.000dekt u niet alleen de
kosten van al het materiaal (gereedschap e.d.) maar ook de
training en support van het hoofdkantoor. Deze ondersteunende
hulpverlening bestaat onder meer uit het opstellen van een goed
gefundeerd ondernemersplan, financiële begeleiding, marketing
strategie en landelijkereclame-ondersteuning.
Op basis van de genoemde investering zijn winsten van

’ 100.000 per jaar zeer wel mogelijk. Tot de doelgroep behoren
autodealers, leasebedrijven, transportondernemingen,
gemeentelijke instellingen en verzekeringsmaatschappijen. Om-
dat Glas-Weid gebruik maakt van een gepatenteerd systeem,
kan 80% van alle beschadigde autoruitengerepareerd worden.
Wat wij u bieden, is een unieke mogelijkheid en ideale kans om
een eigen bedrijf te beginnen of - tegen lage kosten - met een
reeds bestaand bedrijf te combineren. Voor nadere inlichtingen
kunt u mondeling of schriftelijk contactopnemen met:

Glas-Weid Systems (Nederland) bv
Vierhavensstraat 19, Postbus 6728, 3002 AS Rotterdam

Telefoon010 - 4770114, fax 010 - 4258022
Gez. ondernemers/investeerders

voor het mee helpen opzetten van een centrum voor oefening en
sport, „crosstraining", gezichts- en lichaamsverzorging

Telef. 030-313555
Voor foto's en folders
Pi-Kwadraat Reclameservices B.V.

Belvoor offerte: 02949-1696
Alleen voor handelaren

pannensets Goldline
11-delig,’ 199(incl. BTW)

uitsluitend vrijdags van 1200- 20.00u.
en zaterdags van 9.00- 14.00 u.

Vondellaan 33, Zevenaar
Telefoon 08360-30953

Horecatransacties
T.o.a. RESTAURANT in centr.
Leiden, 125 zitpl., terrasboot,
hr. ’ 2000 p.m. Vr.pr. ’ 250.000
mcl. goodw. en invent. Br.
23A-25831 bur. bl. Adam.
België o.t.n. of t.k. Goed gel.
vishandel-traiteur met of zon-
der woning vlakbij El9Antw-
Breda, afrit St. Job in 't Goor.
Inl. 09-323.6636655.
Vrouw met zeer ruime hore-
ca-erv. plus pap. ZOEKT in
pacht echt Hollands koffiehuis
of broodjeszaak in Adam e.o.
Br. 23A-25860bur. bl. Adam.
Diploma CAFÉBEDRIJF aan-
geb. in Adam. Brieven naar:
23A-25774 bur. bl. Adam.
MUNTTELEFOONS. De 82000
munttelefoon werkt met of
zonder aardpuls. Moderne
vormgeving en met vele soft-
ware opties. Voor doe. 02207--41840. Sanmic BV.
T.k. HORECAKEUKEN merkElfrado + koelvitrine, te a bTelef. 03404-60533na 15.00 u.
PARTNER gezocht in exclusie-ve produktbranche voor groei-
markt in de dranksector, eigen
rayon, eigen kapitaal benodigd
Br. 23A-25875bur. bl. J/Vdam 'T.k. nieuwe STAPELBEDDEN’125 p.s. Tev. 2-pers. hotel-
bedden, ’125 p.s. Tev. slaap-
zakken, ’25. 1-pers. Aaßé-de-
kens, ’ 15.Telef. 02904-400.
T.k.a. Cattabriga SOFTUJIT
MACHINE, type Turbo IC. 1 jr.
gebruikt. T.e.a.b. 03413-1259.
2x 3-baks FRITUUROVEN,
merk Florigo. Koelvitrine, 3 m,
Detroit. T.e.a.b. 02274-3493.
T.k. POOLBIUARTS met
nieuw laken en ballen, v.a.
’2OOO Ook jukeboxen v.a.
f 470. Telef. 035-231777.
VAATWASMACHINE, tafel-
model, Adler. Prijs ’l5OO.
030-321976 of 03407-4301
2 HAMBURGERBAKPLATEN,
Butagas. Telef. 030-522147.
In- en verkoop horeca-app. en
meubilair. ALLIANCE Liquida-
tiemanagement, 020-6334555.
2 rijd. VERKOOPWAÜbNS v.
gekoelde waar, Merc. en Peu-
geot. Op werkdgn. 02271-1518.
VAATWASMACHINES voor
horeca, nieuw. Telef. 030-
-522147.
Tk. CAMPINGWINKEL, in
Rockanje (Z.-H), lage pacht,
goede omzet. Inl. 078-157333.
Spotgoedk. verkoop/uitgifte
kiosken, vele maten, nü kopen.
DELTA ARKEL, 01831-3397.
T.k. SHOARMA-GRILLROOM
locatie A, zeer gunstig gelegen
bij de jachthaven, vr.pr. onr.
goed ’ 75.000, inventaris

’ 35.000. Vingerling 13, Middel-
harnis.
Gratis Tefal grill bij aankoop
van onze echte Westfaalse
BRAADWORSTEN. Tevens
goede verkooppunten gezocht.
Telef. 010-4160729.
Aang. Pizza/SHOARMA-
ZAAK, 10 min. v. Utrecht, hoge
omzet, vaste prijs ’ 135.000.
020-6147140,na Uuur.
Bel HORECA-DATA-SERVICE
voor gratis lijst met horeca-
aanbod. Info: 020-6235253.
Te koop gezellig, bekend,
goedlopend bruin CAFÉ, gele-
gen in een ouderwetse volks-
buurt in Arnhem. Goede om-
zetmogelijkheden voor mensen
die van aanpakken weten.
Huurkoop, pacht e.d. be-
spreekbaar. Minimale investe-
ring ’20.000 vereist. Telef.
055-667603.
Horeca-ondern. ZOEKT t.k.
"restaurant of horecapand"*,
± 50 zitpl. In toeristische om-
geving. Diploma's en contan-
ten aanwezig. P.b. 2228, 8355
ZJ Giethoorn.

HORECAVEILING 5 november|
a.s. 14.00 uur te Arnhem, Over-
maat 41 (naast Derksen Ver- !
huizingen) van ged. inventaris- 'sen, w.o. 4 RVS-fornuizen, !
w.o. ATAG en ProSup (6 we- :ken oud), Palux friture, Elee- 'trolux doorschuif-vaatwasser,'Bravilor e.a. koffiezetapp., 25
stekkerklare airco's, 3-pans fri-
ture, RVS Mixmatic ijsmachine,
hotpot, au-bain-marie, weeg-
schalen, Sapragaz heater, vitri-
netoonbank 400 cm, spoel/
werktafels etc. Partijen: stoe-
len, w.o. StachChair 1300x, ca- |
féstoelen 50x, stapelstoelen
100x, Trasmadbedden 200 cm
255x, veel serviesgoed, glas,
RVS, keukengerief, verlichting,
bestek etc. 500 kinderbedden
en boxen, kantoormeubelen
etc. Kijkdagen ma. 4 nov. 12-17
uur en di. 5 nov. 9-14 uur.
Derksen Veilingen BV, Arn-
hem, 085-421498. 'T.k. restaurant SHOARMA/[
PIZZERIA met grote woning in :
centrum (N.H.). 02290-18615.
T.o.a. restaurant, 55 couverts,
in ANTWERPEN-ZUID, mid- ]
denin culturele wijk. Zéér goe-i
de omzetmogelijkheden. Vr.pr.
B.Frs. 2900.000. Telef. 09- <
3232373000 of 09-3232482363. I
TE KOOP: cafetaria in grote [.
gemeente in Drenthe. Nieuw I
bedrijf met perfecte uitstraling.'Woning is aanwezig. Vraagprijs'’125.000, huur ’2600 p/mnd. 'V.d. Weerd Makelaardij BV, '05202-28810. .
BIUARTS. Nieuw en gebruikt.:
V.d. Broek Biljarts, Sarphati- 'park 80, Adam. 020-6738470. 'Kok & Bonnewits Horeca cash'& carry, goedkoopste in Ne- 'derland. Horecameubelen, pla- 'fondventilatoren, glaswerk, ap-'■Paratuur, HOTELPORSELEIN,'keukengereedschappen, rook-
luchtreinigers, spoeltafels, vet- Jafscheiders enz. Filialen in:
Rotterdam, telef. 010-4661111.'Apeldoorn, telef. 055-225260.
Breukelen, telef. 03462-64373.Amsterdam (vlak bij Makro enHuurland), telef. 020-6680661.
Tk. BROODJESZAAK aanwater, in Adam, lage huur,vr.pr. ’ 45.000. Tev. café toeris-tisch punt, 250 m v.a. CSAdam, vr.pr. ’125.000. Ged.
-£J_0g Telef- 075-215285/2XSXXS, antw.app. inspreken.
T.h. sTiöarmazaak

opA-lokatiein DEN HAAG
Huur ’3OOO p.m., borg
’15.000. Evt. huurkoop Br23A-25797 bur. bl. Adam
A'dam-C. (nabij Dam) t.h. met
recht van koop, plm. 160 m 2HORECARUIMTE, hr. ’3OOOp.m. Koopsom ’ 300.000 k k
Appel beheer, 020-6621181.

Te koop opCURACAO N A ■RESTAURANT
BAR-TERRAS

aan de Caribische Zee
Opp. 422 m 2 + 1e verdieping,
60 m 2(kantoor en opslag). Ca-
pac. rest. 50, bar 15, terras 75
zitpl. Geheel in zeer goede
staat: in '89 tot. gerestaureerd.
Direct te aanvaarden-bedrijfs-
klaar. Omzetindicatie
NAf 1.100.000k.k. (mcl. inven-
taris en voorraden).
Voor info 09-599.9617077telef.

09-599.9617244fax
t.a.v. L Boogaard, Grand-Café
Pietermaai, Pietermaai 18,
Postbus 3113, Curagao.

'"HOTEL/grand café/restau-
rant; centraal en idyllisch gele-
gen in lommerrijke gemeente
omg. Haarlem 37kamers, gro-
te keuken. Goede bezettings-
graad. Huurpand. Overname
inv./goodwill n.o.t.k. Inl. Hore-
ca Service Buro Clemens,
020-6733644,fax 020-6766085.

T.k. Atag FRITUUROVEN, op
krachtstroom, vr.pr. ’lOOO.
Telef. 075-351938.
T.o.a. CAFETARIA in Tilburg,
omzetindicatie ± ’ 130.000
p.j., kan worden verhoogd. Te
aanvaarden met ’ 40.000 eigen
geld. Telef. 013-424416, b.g.g.
013-362193.
BIUARTS, 2e-hands of nieuw.
Biljartfabriek „WAM" v.d.
Broek en Zonen, onderhoud en
reparaties. Telef. 023-317622
ROERMOND. T.o.a. goed lo-
pende café/bar met woon-
ruimte op goede locatie aan
doorgaande weg met terras-
mogelijkheid. Prima inventaris.
Overname in overleg. Uitda-
ging voor goed ondernemers-
paar. Voor ml. 04750-32802
T.k compl. SNACKWAGEN
merk Spijkstaal. Telef. 03494-
-58176 na 18.00 uur.
T.k. SHOARMA/pizzeriazaak,
omg. Amersfoort, goede om-
zet. Vr.pr. ’155.000. Telef.
voor 1200uur: 08380-31648.
T.k. roodkoperen AFZUIG-
SCHOUW, handgemaakt, br.
1.03m. Inl. 03240-48306.
't VOM Horeca

De specialist in de horeca ver-
zorgt naast horecakursussen
en administraties

bemiddeling
't VOM vraagt horecabedrijven
te koop en/of te huur voor haar
oud-kursisten en relaties.

Voor vrijblijvende informatie:
033-806060

T.k. of te huur restaurant a.d.
boulevard te FUENGIROLA,
Spanje,' 150 zitplaatsen, zeer
compleet ingericht, te aanvaar-
den met ’250.000, ml.: 04125-
-1552 of fax 04125-5607.
Weg. dubbele zaak t.k.a. te
ANTWERPEN, nabij Grote
Markt, bar/restaurant, 50 zitpl.,
instapklaar, alle vergunn.
aanw., geen sluitingstijden,
ideaal voor buitenl. spec. res-
taurant. Vr.pr. ’ 95.000. Huur
pand n.o.t.k. Inl. 070-3236585.
Weg. vertrek buitenland t.k.
pizza/SHOARMA-zaak. Telef.
05700-16798van 12-15u.
Voor plaatsing en exploitatie
van speelautomaten CONTI-
NENTAL AUTOMATEN 8.V.,
Nieuwe Hemweg 3A, Amster-
dam, telef. 020-6825800.
BARLEUNINGEN, flessenrek-
ken, verlichting van messing en
koper. Gemaco, 023-318717.
BRASSCHAAT: t.k. grill-res-
taurant. 50 pl„ met tuinterrasen woning. Prachtige ligging,
tip-top in orde. Prijs n.o.t.k.
Redelijke huur. Rechtstreeks
van eigenaar. 09-323.6634890.
T.k. gebruikte en nieuwe koel-
en VRIESCELLEN, koeltoon-
banken, zuivelmeubelen, diep-
vries-eilanden, koelmachines,
slagerijmachines enz. 04976-
-41393 of 43579.
T.k. luxe, bekende
LUNCHROOM in 't Gooi, met
catering (o.a. TV-klanten) en
zeer ruime woning. Omzet
± ’ 325.000 p.jr., huur mcl.
woning ’ 2700 p.mnd. Vr.pr. en
inventaris goodwill ’230.000.
Zonder contanten onnodig te
reflecteren. Reacties: Postbus
208, 3500 AE Utrecht.
GRONINGEN-Centrum, bruin
café m. mod. bovenwon.,
huurprijs ’ 19.656 p/jr. excl.
BTW. Inv. + goodw. ’95.000excl. BTW. Huurkoop be-
spreekbaar. Inf. Hoogebeen
Bedrijfsmak., 050-131327.
T.k. ESPRESSO-MACHINE
Faema-Tronic, 2-groeps, ± 4
jaar. Inl. 08385-17013/25685.
Bonnewits Occ.centr., in- en
verk. van gebruikte slagerij- en
HORECA-INVENTARISSEN.
Telef. 01891-16769.
T.k. goedlopend EETCAFÉ met
groot terras, in centrum van
Dordrecht. Huurpand. Br.
23A-25686bur. bl. Adam.
T.k. espresso-apparaat CIM-
BALI, 2 groepen, in bedrijf te
zien, ’ 3500. Inl. 02230-44329.
T.o.a. restaurant m. Frans-Ital.
keuken, goede opbrengst, cen-
trum Antwerpen, dicht bij Key-
serlei. Inl. 09-323.322.39.67.
T.k. EETCAFÉ, compleet nieuw
verbouwd, op goed punt in
Haarlem. Prijs ’185.000. Inl.
020-6595922
FORMULIEREN? O.a. Finiblok.Ook voor de horeca-branche
tot 50% besparing! Vraag do-
kumentatie. Finiblokdrukkerij
Van de Water, Schiedam, telef.
010-4158111.
SPECIAALZAAK in Limburgse
vlaaien/coffeecorner zoekt on-dernemer die geheel zelfstan-
dig één of meer vestigingen
gaat runnen. Eigen kapitaal be-
nodigd. Br. 23A-25874 bur. bl.
Adam.
Aangeb. ONDERNEMERS-
DIPL. en vakbekwaamh. café-
bedr. met medew. 079-316800.
T.h. VERKOOPAANHANG-
WAGENS, voor snacks, vis,
verbouwingen etc, v.a. 1 dag.
Jozua Verhuur, 03413-2311.

Vis/frituurovens
rvs afzuigkappen
spoel/werktafels
zitjes/barkrukken
occ. horeca-app.
Eigen fabricage. 03480-20366

Wegens omstandigh. t.k.a.
goed onderh. RESTAURANT
met groot terras, ruime
parkeergelegenheid en luxe
boyenwoning, in bosrijke omg.,
bij Arnhem. Opp. 125 m2. Huur
’78.000 per jaar excl. BTW.
Overnamepr. goodwill en
invent. ’150.000 (vaste prijs).
Omzetindicatie ’ 325.000 per
jaar. Vrij van brouwerijverpl.
Van binnen en van buiten een
plaatje. Inform. Postbus 290,
6860AG Oosterbeek.

T.h.a. HORECAPAPIEREN en
Middenstandsdiploma. Brieven
23A-25716bur. bl. Adam.
T.k. nieuwe Silex GRILL in
doos. Telef. 072-124822

Het leveren en plaatsen van
barmeubels/

interieurs
Naar uwof ons ontwerp

Plaatsing event. in
1 dagmogelijk

Oostra Interieurs Haarlem
023-325969

T.h. of te pacht, HORECA-
PAND, mooi gelegen a.d. Al-
bert Cuypstr., 020-6128682.
HORECA-MEUBILAIR, van
eenvoudig tot zeer excl., 1001
barkrukken, tafels op maat,
plafond ventilatoren!!! Mam-
moethoreca, 020-6167205.

Resultaat
daar gaat het om bij adverte-
ren. Probeer het eens met een
REGELSPEURDER om uw
produkt te promoten.

Bovenstaande Regelspeurder is
40 mm breed en 21 mm hoog
en kost u slechts

’163,38
exclusief 6% BTW

Uw (REGEL)SPEURDER
verschijnt in een oplage van
meer dan 781.600 exemplaren.
Informatie kunt u van maandag
t/m vrijdag, van 08.00 tot 21.00
uur, krijgen op

020-6.805.805
T.k. gebruikte SNACKVER-
KOOPWAGENS en ijsventwa-
gens. Blonk's Occasioncen-
trum, Z. Dwarsweg 1, Wad-
dinxveen (Z.-H.), 01828-16240.

Bouillon
(Belgische Ardennen)

o.t.n. wegenspesioenleeftijd
HOTEL-RESTAURANT

in volle expansie, 45 kamers
2restaurants: 80 en 100pi.

Inl: mevr. Heymans, 44rue du
College, 6830Bouillon

T.k.a. z.g.a.n. app. wegens
reorganisatie: VITRINE warm-
houdkast, Barb. king model
KFC, 3x saladetoonbank: duo-
tronie (lengte 3.10 m), 2x
weeg/prijs-kassa: digi, Multi-
functionele grill: Euro Grill TG
500, afzuigkap, div. frituren:
Ditco Frijmaster. Voor nadere
info: telef. 02518-52486, vragen
naam Hr. Dokter of Hr. Han-
sen.
T.k. prachtig nieuw steakhou-
se/shoarma in het winkelcentr.
A'DAM-NOORD. Huur

’ 22.500 mcl. stookkosten p.jr.,
vraagprijs ’ 245.000. Ged. fi-
nanc. mogelijk. 020-6367048.
T.k. goedlopend FRITUUR/
eethuis, gel. bij groot militair
domein te Brasschaat (België).
Gunstige openingstijden. Hr.
pand mcl. woonruimte ’ 800
p.m. Overname ’ 65.000. Telef.
09-3236630678 of weekend
01650-65106.
Gevraagd Dito GROENTEN-
SNIJDER en Atag 4-pits gas-
toestel. Telef. 04120-40868.
HORECA-APPARATUUR: 2
gr. espressomach. mcl. molen
en aansl., ’ 5950. Vaatwassers:
voorladers v.a. ’ 3695. 1 gr.
espr.mach., gebr. v.a. ’ 2000. 2
gr. espr.mach., gebr. v.a.

’ 2500. Anton Baars-
Amsterdam. Gr. van Prinsterer-
straat 60. Telef. 020-6828489.
T.k. gevr. Adam, klein HOTEL
of ander gesch. pand 8-10 kam.
Br. 23A-25800bur. bl. Adam.
Ter overn. aangeb. in W.-Brab.
CAFE/BIUART mcl. feestzaal-
tje en terras. Ruime privé
woongelegenh. aanw. Vraagpr.
inboedel n.o.t.k. 01653-4749.
Voor in- en verkoop van gebr.
SLAGERIJ-, groente- en hore-
ca-machines. Bel 04244-2222
ROTANSTOELEN. Wij leveren
van terrasstoel t/m slaapka-
mer. Bel voor catalogus: Ma-
nou Beverwijk, 02510-24608.
T.k. SNACKWAGEN, verrijd-
baar, elektr. en gas. koeling,
diepvries, afzuigkap, afm. 3.50
x2m. Telef. 010-4553387.
T.k.a. levensmiddelenbedrijf
annex SNACKBAR, seizoen-
bedrijf, in Amsterdam. Prijs
n.o.t.k. Telef. 020-6444104.
T.k.a. 80 CAFÉ-STOELTJES,
mahoniekleur, nieuw, a ’45
excl. BTW. Mensing Horeca,
telef. 05915-53827.
RESTANTPARTIJ wegwerp-
art; vork, lepel, mes, koffiekop,
glazen, bakjes en 9000 stokjes
saté, gemarin., diepvr: Telef.
070-3686776 of 06-52707186,
fax 070-3233825.
Te koop of te huur enkele
HORECABEDRIJVEN op 1e
stand te Den Helder, zonder
cont. onnodig te reflecteren.
Inl. Delatron Ned. 8.V., 072-
-117107 (tijdens kant.uren).
T.k. EETCAFÉ met groot terras
in het centr. v. Schiedam, pri-
ma lok. Vr.pr. ’95.000. Telef.
010-4264785, v.a. 13.00uur.
T.k. 2 antieke BOXVRIEZERS
Cattabriga, van 1947, bekend
v.d. film „De IJssalon", pr.
n.o.t.k. Telef. 035-46295.
T.k. SNOOKERCENTRUM, in
westen van het land, omzet

’ 550.000. Vr.pr. ’ 280.000. Br.
23A-25896bur. bl. Adam.
OLIEBOLLENBAKAPPA-
RAAT, 18 liter/380V, ’1785
excl Kopen of huren. Op= op.
N.V. Horeca-apparatuur, Hes-
senweg 9, De Bilt. 030-203986.
T.k. 2 SHOARMA-OVENS, 1
voor pizzabroodjes en 1 voor
vlees. Telef. 03210-15361.
T.k. KOELVITRINE, haringkar,
visbakoven, 4 + 8-pfts gasfor-
nuis, afzuigkap 250 m, kassa,
magnetron 2000 W, 40 café-
stoelen, vaatwasmachine,
wasmachine 15 kg, droogtrom-
mel. Telef. 05490-15080.

Welke ondernemer is opzoek naar nieuwe ideeën?
Multifunctioneelgebruik vanaf 60m 2zaalruimte

Indoor-golf
Vlaamse volksspelen

Oudhollandse tafelspelen
Indoor-curling

Ook voor in/verkoop 2e-hands midgetgolfbanen. Leverancieraan diverse grote bungalowparken. Bel 085-427474van maand.t/m vrijd. tijdens kantooruren. Erkend door de FNMB.
T.k. en/oft.h. omgev. Doetinchem

CAFÉ/CAFETARIA MET WOONHUIS
In Twente

GOEDLOPENDE CAFETARIA
EN CAFE/BIUART MET WOONHUIS

Omgeving Hoogeveen en Emmen
PRACHT HORECABEDRIJVEN MET ZALEN

tot ± 250 personen
H.8.8., 05408-41859

TEKOOP SPIJKSTAAL
mobiele frituurwagen

1900 cc 6-cil. Opel motor en 5 kVA stroomaggregaat. In 1991
modern ingericht met o.a. driepans r.v.s. oven, koel- en ijsvitri-
nes, keukenblok metwarm en koud water. Richtprijs ’ 75.000.

Nadere ml. telef. 010-4500217/4125060, fax 010-4121237

Huur: eetcafé
Gelegen in Gelders rivierengebied

Schitterend bedrijf met biljartzaal en terras. Keuken
Voorraadkelder. 1eetage: riant appartement

Ascom Horeca Makelaardij o.g.
Hertogstraat 15, Elburg

Telefoon 05250-1776,fax 05250-1686
' NEEM MET MINDER GEEN GENOEGEN "

ADHOC MAKELAARDIJ IN HORECABEDRIJVEN B.V.
BIEDT AAN:

centrum Gouda
eethuis/petit-restaurant

met verhuurde boyenwoning. Circa 40 zitplaatsen. Goede omzet.
Jaarhuur pittoresk pand ’ 22000.
Indicatieprijs inventaris/goodwill ’ 120.000.
Zonder contanten onnodig tereflecteren.
Voor informatie:

Adhoc Makelaardij
Van Limburg Stirumstraat 1, 2805 BD GOUDA

Telef. 01820-33411
ADHOC MAKELAARDIJ IN HORECABEDRIJVENB.V.

BIEDT AAN:
hotel

met 17kamers, restaurant en zaal nabij centrum Apeldoorn met
Het Loo en meerdere attrakties zoals deApenheul.
Met woonhuis. Bouw circa anno 1970. Direkte oplevering
mogelijk in goingconcern.
Vraagprijs slechts ’ 595.000k.k. mcl. volledige inventaris.
Voor informatie:

Adhoc Makelaardij B.V.1 Van Limburg Stirumstraat 1, 2805 BD GOUDA
Telef. 01820-33411

ADHOC MAKELAARDIJ IN HORECABEDRIJVEN BIEDT AAN:
middelgroot 3-sterren hotel

binnen uitermate aantrekkelijkefiscale contructie
HOTEL:
- 30kamers, zaalaccommodatie
- café-restaurant, hotelbar, terras
- perfekte lokatie in centrum kleinere stadZeelandGoede staat van onderhoud, huidige omzetniveau bijna

’ 2000.000, met hoger omzetpotentieel.

Fiscale voordelen bij overname aandelenB.V.- geen overdrachtsbelasting- aanzienlijk fiscaal compensabel verlies en latent fiscaal
voordeel i.v.m. negatieve stillereserve oponroerend goed- hogeover te nemen bankvordering

Volledige jaarrekeningter inzage.
Stichtingskosten onroerend goed boven ’ 3.500.00C(grotendeels minder dan 10jaaroud).
Verwervingsprijs totaal slechts’ 2000.000

Serieuze en aantoonbaarkapitaalkrachtige kandidaten
verstrekken wij in een persoonlijk gesprek gaarne alle bijzonder-

heden omtrent deze buitengewoon interessante aanbieding
Discretie verzekerd

ADHOC MAKELAARDIJ BV
Van Limburg Stirumstraat 1

2805BD Gouda
T.k. en/of t.h. gevraagd

in Noorden of Oosten v.h. land
horecabedrijf of cafetaria

Contanten aanwezig: H.8.8., 05408-41859
Horeca Ondernemers opgelet!

iIn verband met de introduktie van een geheel nieuwe serie bak-
en braadapparatuur ruimen wij de huidige showroomvoorraad
op metfikse kortingen op de normaal geldendeprijzen 0.a.:

Korting 25-50%
Gehele showroom- en magazijnvoorraad Ambach fornuizen,
bakplaten, grills, bain-maries etc. etc.

Korting 35%
Schitterende combi-steamers met 16kookprogramma's.

|Leverbaar in 5- en 10-plaatsuitvoering met digitale uitlezing.

Nu met 35-40% korting
Nog enkele gekoelde werkbanken in diverse modellen en diverse

" lengtes.

Nu met 35% korting
Koel- en vrieskasten, enkele overjarige modellen, zowel enkel-
als dubbeldeurs.
Wij ontvangen een gigantische partij hotelporselein van prima
kwaliteit, die wij aanbieden tegen ongelooflijk lage prijzen.
Bel nu voor de allerlaagste porseleinprijzen van Nederland!!

Hakvoort Horeca BV
Gildenweg 14

8304BCEMMELOORD
Telefoon 05270-17202

TE HUUR OF TE KOOP van eerste eigenaar-uitbater
LOMMEL- BELGIË

ZEER MODERNE JEUGDDISCOTHEEK, ± 800PLAATSEN
Onlangs nog volledig vernieuwd

Alle faciliteiten
Vrij gelegen, grote parking

Jarenlangefaam bij Belgen en Nederlanders
HOGERE PRIJSKLASSE

Telefoon vanuit Nederland: 09-3211.540973
Telefoon vanuit België: 011-540973

Verzekeringen, hypotheken,
geldzaken

Femis
Heeft u een vordering

op Femis CV.?
Laat ons uw belangenbeharti-

gen terwijl u anoniem blijft
Advies- en bemiddelingsburo

Mamstar Ltd
Frieslandlaan 6

4926 GE Lage Zwaluwe
Telef. 01684-2825

(Wil nr. 124zich melden)
Wie LEENT ons ’lOO.OOO
tegen een hoog rendement?
Aflossing 5 jaar gegarandeerd,

’ 200X00 terug. Geheimhou-
ding verzekerd. Br. 24-25765
bur. bl. Adam.
SPAARBRIEVEN verzilveren?
Vertrouwelijk, contant, zonder
legitimatie. Buro Atlas, Dui-
vendrecht, 020-6904947.
De RUIMTEVRIJHEIDLENING.

i ’ 10.000 in handen, ’llO p.m.

’ 20.000 in handen, ’ 220 p.m.

’ 30.000 in handen, ’ 330 p.m.
’40.000 in handen, ’440 p.m.
Doorlopend krediet, rente v.a
13.9%. Alléén rentebetaling
met vrije afloss. V.a. 2e jaar 9 x
1% afloss. Gratis uw doorl. kre-
diet oversluiten. Intermed.
L.R.W. van Eden, 08385-22087.
Uitnodiging tot DEELNAME in
attractieve transacties. Risico-
dragendkapitaal, divident Th%
per kwartaal. Br. 24-25731 bur.
bl. Adam.

SPAARBRIEFBEURS, Eindho-
ven, 040-457080. (Tussentijd-
se) verzilvering van waardepa-
pieren, hoogste waarde, dis-
creet, contant, gratis advies
voor daarna. Boschdijk 363.
BEDRIJFSFINANCIERINGEN,
9,9%, 5 jaar vast, minimaal

’ 100.000. HFA, Alkmaar, 072-
-129212 fax 072-123337.
AUTOVERZEKERING v. ’63.
Dorsman blijft toch goedkoper.
Bel nu: Dorsman, 02507-14534.
SPAARBRIEVEN/Verzirveren.
Wij betalen u direct voor lo-
pende en aflopende spaarbrie-
ven de hoogste dagwaarde,
vertrouwelijk zonder legitima-
tie, contant uit. Bel de Spaar-
brievencentrale, Eindh. 040-
-119413. R'dam, 010-4669447.

Snel geld!
Wij regelen dat direkt

Amstel-Crediet
020-6610271

GERTH J. VAN DER KAMP
mak./fiscaal jur. adviseurs
biedt aan ongekend netto ren-
dement t.b.v. hypoth. investe-
ringen (evt. via notariaat). Te-
lef. 020-6140101,fax 6176635.
AUTO-, boot- en caravanverz.
Concurrerend tarief. Betaling
ook in termijnen. 01804-13758.

Agenturen en vertegenwoordigingen
NIEUWS voor alle TV-bezit- V
ters, handelaren, winkeliers, v
agenten enz. Inl. excl. impor- f
teur 020-6002097. Fax 6003885. C

Fabrikant van zijden dassen C
zoekt zelfstandige v

AGENT t
VERTEGENWOORDIGER r

voor Noord- en Zuid-Holland c
Alles leverbaar uit voorraad li
Ooststr. 28, B-8630Veurne "

Telef. 09-3258.311041
Fax 09-3258.313841

Wilt u ’2OOO tot ’5OOO p.w.
verdienen? COMFORT KOOP
biedt u deze kans! Nog diverse }■
rayons beschikbaar. Kleine in- i<
vestering noodzakelijk. Recht 1
toe-recht aan verkoop zonder t
trucs, werklust vereist. Bel di- 'i
reet 04750 35563, 04759- 2564. v

/VEDERVERKOPERS gezocht
/oor onze DXL draadloze tele-
oons. Bel na 17.00 uur
.4990-76735.
3EVRAAGD agent/vertegen-
woordiger met bestaande klan-
enkring voor verkoop van ge-
eedschappen, machines etc,
>p part-time basis. Plevier
mport/ Export, 02207-19748.

Uitstekende
(bij)verdiensten

J kunt minimaal ’30.000 per
aar (bij)verdienen als u circa
12 uur per week beschikbaar
.ent en ’ 3500 kan investeren,
nformatie tijdens kantooruren
/ia 01719-16542

Handelsfirma Drentse Zalf
zoekt

verkooppunten
Drentse Zalf heeft veel toepas-
singen en een hoge winstmar-
ge. Inl. telef. 05999-64930.
GEVRAAGD agentuur/verte-
genwoordiging of alleenver-
koop, recht van produkt/dienst
etc. Zakenman wil tot 6,5 ton
investeren in overname en/of
ontwikkeling verkoopnet. Ook
samenwerking mogelijk. Br.
25-25873bur. bl.Adam
EVA. zoekt contact met
makelaars o.g. en/of vastgoed-
kantoren, die geïnteresseerd
zijn in het bemiddelen bij
verkoop van appartementen in
BIARRITZ te Frankrijk. Uw
reacties naar: E.V.A., Kruisweg
470, 2132 LA Hoofddorp. Fax
02503-40663.
Fabrikant in luxe cadeau-arti-
kelen zoekt zelfst. AGENTEN
voor geheel Nederland. Telef.
reacties: 05115-3516.
Horecavertegenwoordig(st)ers
gevr. op freelance basis,
UNIEK maar practisch product,

" hoge provisie. 03463-53200.
Gez. DEALERS voor tunnel
kweekkassen v. moestuin-
bloemen/planten. Frato Imp,

I telef. 08894-11151, fax 20070.
Agent zoekt agentschappen in

Ide GESCHENKENBRANCHE,
regio Zuid. Voor info
076-423993.
AGENTEN gezocht, verkoop
van PC-meubelen, bind- en la-
mineermachines. Importeur
Totem b.v, 079-613445.

Zaken doen in FRANKFUJK?
Maar onvoldoende kennis van
de Franse taal en/of onbekend
met de Franse markt? Frans
bemiddelingsbureau wijst u de
weg. Nederlands personeel
aanwezig. RIMAC Montpellier,
telef. 09-33.67221819, van
10.00 tot 14.00 uur. Fax: 09-
-33.67654650.
Wij zoeken voor Nederland en
België zelfst. agenten en/of
vertegenwoordigingen, voor
verkoop van ZIJDEBLOEMEN
en kerstartikelen. Uw reacties
graag aan: Far East Trading,
postbus 14, 6960 AA Eerbeek,
fax 05757-6443. __
Gevraagd FREE-LANCE verte-
genwoordigsters, met ervaring
(div. rayons) voor het bezoe-
ken van kindvriendelijke zaken,
Uniek produkt kinderaccessoi-
res Hoge verdiensten Telef.
ml. 01608-13789.
In 7 topweken SUPER-
OMZET/winst! 4/11-31/12 op
Al-locatie Tilburg t.h. nog 3x
60 m 2winkelruimte, non-food
04759- 2564 of 04750-35563
Gevr. zelfst. gevestigde
VERTEGENWOORDIGERS
voor de distrib. van orig./kwali-
teits batikstoffen en coupons.
Unieke dessins. 033-946395
Gezocht agenturen voor
AUSTRALIË. Br. 25-25890 bur
bl. Adam.
Kl. bedr.: 3-pers. kant., werkpl.,
opsl. 300 m 2, bestelbus, heeft
weinig fin. mog. om te groeien.
Wie wil van onze DIENSTEN
(deeltijd) gebruik maken. Br
25-25493bur. bl. Adam.

Gevraagd medewerk(st)er
voor de verkoop van

sportartikelen
Hoofdberoepof bijverdienste

Schrijven naar: Postbus 134, Berkel-Enschot

i Kantoor- en winkelbenodigdheden
Dagelijks verkoop van gebruik-
te kantoor- en projectmeube-
len. DERKSEN, Amsterdamse-
weg 23, Arnhem, telef. 085-
-421498. Na 18u. 085-423394

Te koop gevraagd

i stapelbare pallets
voor stoffengroothandel

Telef. 070-3807004/3277178
Fax 3177326

Thermo BINDMACHINES, 3-
in-1, A4-folio computerpapier,
kwaliteit voor lage prijs. Impor-
teur Totem b.v., 079-613445.
HANS DE HAAN kasregisters,
computers, software, weegap-
paratuur. Reparatie alle mer-
ken, 7 dgn. per week, 24 u. p.
dag. Levering bonrollen en lin-
ten. Telef. 02152-63998.
VITRINES in alle soorten en
maten. Ook speciaal voor u op
maat gemaakt, kost niets
méér. Tevens gebruikt, tegen
scherpe prijzen. Safe Store
Systems BV., 030-613045.
PANASONIC fax/telef./antw.-app., in één, nieuw, met gar.,

’ 1550ex. BTW. 023-316530.
GEBRUIKTE vitrines, toonban-
ken, winkelinterieurs, wand-steliingen, kantoorscheidings-
wanden (systeem Miller), ver-
lichting, voor slechts een frac-
tie van de nieuwprijs. ShowS-
afe, Nijverheidsweg 21a, Barne-
veld. Telef. 03420-91965.
Te koop grote DATASAFE,
papiersnijmachine 65 cm,
aanlijmmachine. 05293-2532
TOSHIBA copier, BD 2810,

■ compl., pr. ’2295 ex BTW.
Stecom. 03420-93212
Te koop: TELEX PTT Telescript
32 ’ 1000, en Copex viewer (2
jaar oud), ’ 400. Beide in goede
staat. Telef. 03240-60800 (tij-
dens kantooruren).

iWESJON, werkplek compleet:
bureau, 160 x 80, bureaustoel,
kantoorkast, postbakjes, pa-
pierbak, ’ 1295 excl BTW. De-
sign directie- en kantoormeu-
belen, kantoormachines, te-
kentafels en ladenkasten, voor
klein en groot project. Lijnbaan
44, Heemskerk, 02510-40434.

Gebruikte KASSA'S o.a. Swe-
da's, v.a. ’ 200, en weegscha-
len,telef. 076-651676.
Ital. Design kleurrijke kollekties
moderne KANTOORMEUBE-
LEN en balies. Gunstige prijzen,
snelle levering. Spec. aanb.
stalen 4-ladige dossierkast
’3OO excl. BTW. Zupa B.V,
Vredenhofweg 11, Amsterdam,
telef. 020-6881251.
MAGAZIJNSTELLING Luodia,
blank hout, d. 0.60 m, h. 200m,
I. 16.00 m. T.e.a.b. Telef.
03417-56479,fax 56554.
26 m hardhouten WINKELPUI
met glas, nieuw, 3 m hoog,

’ 4500. Best, 04998-73796.
Gloednieuwe, spotgoedkope,
houten MAGAZIJN/winkel-
stellingen. Delta, 01831-3397
T.k. gebr. st. KANTOORKAS
TEN, ’ 295. Hangmappenkast,
4-1., ’ 275. Tek. ladenk. A 1SL.
’450. Tek.tafets 100 x 75 cm,
’125. Tev. div. tafels, stoeten,
bur. Inl. tijd. kant.u., 020-
-6139089.
100 BUROSTOELEN, nieuw in
doos, verstelbare rug en zitting,
afritsbare bekleding, ’ 150 per
stuk, ook deellevering. Tevens
showroom kantoormeubilair
Telef. 023-324705/250558, fax023-328877.
VERBOUW zelf uw winkel/
showroom met het bek. klem/
buissyst. van Vitrine Art. Bez.
showr. of vraag doe. Vitrine Art
Int. BV, 010-4158400, 020-
-6692011,040-552535
BINDMACHINES voor plastic
ringen, kwaliteit voor lage prijs.
Importeur Totem b.v., 079-
-613445.

■40 mtr. magazijn- c.g winkel-
-1stellingen, 4 modellen, in een
koop/1000.079-410759..Plastificeer- cq. LAMINEER-
MACHINES, kwaliteit voor lage
prijs. Importeur Totem b.v,
079-613445
HABEMA-Utrecht Kantoor-
meubelen. Nog altijd de goed-
koopste van Midden-Neder-
land! Grote partij inruil-meube-
len. Gruttersdijk 22-23, 030-
-719304. Catalogus op aanvr.

Computerapparatuur/
programmatuur etc.

T.k. MAC Plus + 20 Mb hd, pi. 1
toetsenb. en muis, pr. ’ 1400. ITelef. 01740-22100. \
AT 286, 16 Mhz, 1.2 Mb flop- 'pydrive, 20 Mb harddisk, j, INCLUSIEF DM-100 printer, pr. '’ 1200. Telef. 020-6893002

_
COMPUTERFORMULIEREN,
bedrukt, levertijd 10 dg. Ook .p voor collega-drukkerijen, "scherpe prijs. Interprint, 070-'3521282 fax 070- 3548054. 'HCC-dagen stand H 71.0, gra-'tis VIDEOTEXDATABANK, [
softwarevoor MS-DOS PC. !
GRATIS P.D. best '90/'9l, nw. '3.5 katal. nov. ’ 3 postz. RBBS, 'Ooiev.str. 151, 2162 XH Lisse. 'Alle okt. '90 disks gratis. Vele 'topgames v.a. ’ 5. Progr. Inge- !
pakt op 3,5 disks, v.a. ’ 2 Tev.
ruilclub vantopgames, enz.

Overseas
computers
i

286-12 ’1950 i
286-16 ’2OOO
286-20 ’2050
286-25 ’2lOO
386SX-16 ’2300386SX-20 ’2400
386SX-20C32 ’2500386SX-25C32 ’2600
386-25 ’2700386-25 C64 ’2900
386-33C64 ’3lOO
386-40C64 ’3300
486SX-20C64 ’3BOO
486-25C64 ’4300
486-33C64 ’4600 j

Alle systemen inkl. BTW
1 MbRam, 45 Mb H.D.. I.2+l.44fdd,VGAP/Wmon. !
2S/P/G, toetsenbord

1 jaar garantie 'Andere configuratie mogelijk '■" PRINS HENDRIKKADE 123
020-6274533

■Bel 06-34030099 via MODEM.
Veel software-prijsquiz-via via-
Chat & dating. 50et. p.m.
«" — —T.k. Amiga 2000, geh. comp.,-pi. 2x print., pi. 125 disks. Vr.pr.

’ 2750. 020-6903563.
T.k. NEO-GEO plus 9 spelen,
vr.pr. ’3500 Telef. 02903--:343ai
WORD PERFECT Specialist

" lost al uw problemen op! B.v.
omschakelen van versie 4.2
naar 5.1, installatie van printers
en evt. extra lettertypen, het
schrijven van macro's etc. Te- ;. yens helpdesk functie. Bel:, 02946-4134. ~■ 10e PC DUMP-DAG, zaterdag I

.14 december in de RAI te i
i Adam, de computerbeurs voor
écht iedereen. Inl. 035-237835.

Wilt u graag een grotere
HARD-DISK hebben? Wij le-
veren en installeren dezevoor u
met behoud van alle gegevens
Ook onderhoud en reparaties.
Bel: System Services Abcoude,
02946-4134.
TOSHIBA PC/AT Laptop met
draagtas, 40Mb harde schijf,
35" diskettes, grafisch scherm
met VGA-kaart en diverse
software, ’ 2750. 070-3237280.
UITVERKOOP nw. voorr. com-
puterboeken, boekh. Wolf-
kamp, Utrechtsestr. 35, Adam.
FAX/MODEMSTUNT: Maxlite,
de sexy externe fax/modem,
voor Mac, nü ’ 550 ex. BTW:
voor PC, nü ’450 ex. BTW
Maxfax-LT interne kaart voor
Toshiba portable, ’ 450 ex
BTW; voor Compaq LTE 286,
f 299ex. BTW: 080-228584
T.e.a.b. Canon LASERPRIN-
TER, 2 Mb, + front cartirige
Telef. 020-6328542
PC en LASERPRINTER, alumi-
nium, opvouwbare transport-
steekwagentjes, uniek in NL.
Importeur Totem b.v., 079-
513445.
TFT LCD-SCHERMEN voor
;omputer- en videoprojectie
i/ia uw overheadprojector Te-
vens verhuur. Presentation
Partner, Zoetermeer TeJef.
379-317700
NU 50% extra software! Bestel
nu de vernieuwde MS-DOS
software cat., ± 6000 titels
Alle programma's zelf uitzoe-
ken. Uniek verk.systeem. Stuur
’3 postz. in envelop: Vatley-
soft, Middellaan 37, 3904 LD
Veenendaal, o.v.v. 3 5of 5 25.
T.k. MACINTOSH SE 2.5/40
met ImageWriter 11, mcl veel
software. 02503-12171.

* Note-book
386SX*

20 Mhz/2 Mb/HD6OMB/VGA
accu/3kg, ’ 3950exc1.

TAS Europe, 020-6152545
ARTOMAT BEEK

voor al uw computersuppties
AANBIEDING WEEK 46

Laser-toner HP 1 (ref. 92285A)

’ 139ex. BTW (vanaf 2 st).
Telef. 043-640.800, fax 640.888
REMOVABLE 45 Mb HD voor
de Mac, nü ’ 1795 ex BTW. 2
jaar gar. Stecom, 03420-93212
VERHUUR per week van o.a.
Apple, Compaq, HP, IBM (KT,
AT, PS/2) en Olivetti compu-
ters, (laser-)printers en rand-
apparatuur. Meestal binnen 24
uur beschikb. Euro Electtonic
Rent. 080-776644
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Commercieel
ben ik een kanjer.

Weet jij daar
munt uit te slaan?

Manpower is 's werelds grootste - mime werkervaring in ,^m____
uitzendorganisatie met circa commerciële functies, taj JÊ&. HÉ
1.50Ö vestigingen in 34 landen. In voorkeur in de commerciële JÊk
Nederland zijn er meer dan 35 dienstverlening; Am Wk
vestigingen. Ook dit jaar komen uitstekende contactuele en s. m^Êêi—W—%.
daar weer vestigingen bij. leidinggevende eigenschappen; gjM k 4

- opleidingsniveau MBO HBO; Wto ■■ liv"Voor één onze vestigingen te . . , 2g " Ws
Amsterdam zoeken wij een ronU tle "h >'Ul'- rijbewijs B;- resultaatgerichte instelling en Ml

Trainee OfilCe energieke persoonlijkheid.

MaiiagCr m/V. Wat biedt Manpower?
De juiste kandidaat kunnen wij

De Trainee Office Manager zal na het volgende bieden:
een uitgebreide inwerkperiode - een praktijkgerichte opleiding;
zon 75% van zijn (of haar - een ruime mate van zelf-
natuurlijk) tijd aan verkoop standigheid;
besteden. Daarnaast voert hij - een goede werksfeer;

tgangsgesprekken, bewaakt, - voldoende doorgroei-
rroleert en evalueert. Hij is mogelijkheden;

itwoordelijk voor de juiste - goede arbeidsvoorwaarden;
taakuitvoering van de Service - de knowhow van 's werelds
Representatives en zet zich in grootste uitzendorganisatie,
voor vergroting van opbrengst en
marktaandeel. Ben jij geïnteresseerd in deze

functie?
Wat zoekt Manpower? Schrijfbinnen 8 dagen je, , .... sollicitatiebrief naar Manpower\<H>r deze verantwoordelijke Management 8.V., t.a.v. de heer £* MANPTAA/FRfunctie zoeken wij kandidaten F. Boerstra, Diemerhof 16-18, v tTsb_orgw«ai_^^^
met de volgende kenmerken; 1112 XN DIEMEN, Summa-1 in de wereld.

onder referentienummer 924a.
Manpower Uitzendorganisatie, Diemerhof 16-18, 1112 XN Diemen.

I KEUR INTERIEUR
Een toonaangevende onderneming op het gebied
van keuken- en badkamerinrichtingen. Uitsluitend
gerenommeerde merken als Bulthaup, Gaggenau,
Alape, Coralle vormen het stijlvolle assortiment in
de smaakvolle showroom.
Keur Interieur heeft de grootste Bulthaup Studio in
haar regio.

Dankzij de ambiance van onze exclusieve keukenshow-
room, de kwaliteitsprodukten èn het deskundig advies
slagen wij erin onze toonaangevende positie uitte breiden.

Daarom zijn wij op korte termijn op zoeknaar een
representatieve

Keuken-adviseur M/v
Wij denken aan een jonge enthousiaste medewerker met
een goed gevoel voor service, die gewend is om op niveau
deskundig advieste verlenen aan onze cliëntenen in staat is
zijn advies in een helder ontwerp te vertalen.

Kandidaten met enige technische kennis en verkoop-
ervaring genieten de voorkeur.
Uitsluitend schriftelijke sollicitatieskunt u richten aam

Keur Interieur b.v.. Postbus 1501,2003 BN Haarlem,
t.a.v. de heer AJ. Agterberg.

NIGERIA OU INDUSTRY
We are a leading international company
involved in the development of oil
exploration and production in Nigeria.
We are looking for Nigerian graduates
with education and working experience
abroad and willing to develop a career
back home.

If. NIGERIAN BV BIRTH, you are a
professional in one of the followingfields:
geology, geophysics, instrumentation,
telecomm, mechanical or electrical
maintenance engineering, analytical
chemistry, micro-computers..., write to
CLEAS. Theyare our consultants for these
recruitments and will introducé vs to you.

Send a detailed handwritten letter stating
qualifications and working experience.
Interviews will take place in localities
fitting you best, specify them.

CLEAS
International Human Resources Consultants

6, place de la République Dominicaine
75017 PARIS - FRANCE.

1 11111111111 l iimillllHIHHttllllllllllli!_ Mosca Benelux is een vooraan- l?l\T,T,U_f^¥ TCW /\ CTI?
j staande handelsonderneming, die _L_l\l J H.vfUÖË/\Ö J MJ= zich met succes heeft toegelegd
| op bundel- en omsnoerings- l/I?DT_Pir,l?]\Tll/Aril>_riir,l?l?| techniek. Zij bouwde met torn \ fiiK 1EAjEji 1 ffUUKUIUEjK
= uitstekendeartlkelenpakket in fravnn Nnnrri Hnllanrl.E Ao.'/v ///>/een sterte marktpositie irdyon IMOOra-HOliancU
= op. Met4 andere industriële
= handelsondernemingen maakt /.ij_ deeluil van Dekker Groep In uw rayon wordt u verant- - Persoonlijke eigenschappen:
E Almere. De machines en woordelijk voor de omzet in scorlngsgerlcht, doorzettings-

j materialen diezij op <le markt kunststof en stalen omsnoerings- vermogen, ondernemend,
E brengt, worden dooreen steeds band en de daarbij behorende Inventief en creatief.
s groter aantalbedrilven in handel, apparatuur en machines. I gaat
E industrie en dienstensector werken in een interessante mark! Wij bieden:
= toegepast Dal betekent meer mei vele ultbreldingsmogelijk- - Ken aantrekkelijke, zelfstandige
= aanvragen, meer werk. meer heden. funktie bij een |ong bedrijf niet
= mensen. goede perspectieven en groei-
E Wij zoeken metspoed een Wij vragen: mogelijkheden.

1 - Commercieel vaardige . v_to van de zaak. onkosten-= verkopers mei voldoende vergoeding en een goed salaris.feeling voor hel vak om zich de
artikelkennis snel eigen le Sluit dat aan bij wal n biedt en
maken. /(l,'kl'-

se ~ . . . Schrijf dan een beknopte doch/XVA - Enige ervaring in onze volledige sollicitatiebrief met
= Ma«ao tïXUrZU iv

gespecialiseerde branche is {m „.,, ;||l(,nli(.. ~„ (|(. |u.(.r= MOSCa taeneiUX welkom, maar beslistgeen N. van Schalk, (directeur) aan__ \\y/// voorwaarde.

_ Mosca Benelux, Postbus 50303, 1305 AH Almere-Stad.
Zenderstraat 27. 1324KR \lmere-Stad. Tel. 03240-97533.

S lllllllllllllllllllllllllllHNHllllllllllllllhllllllllllllllllimilllllllllllllliiülllllllllllll

I
SENIOR PROJECT
ENGINEERS AND
PROJECT ENGINEERS

European Marine Contraetors - offer a total submarine pipeline
construction service for European oil and gas operators.

The quality of our work is reflected in the quality of our people
and their experience of the technical and safety requirements of our
industry. To help vs maintain this leading edge, we are now
seeking to expand our existing permanent professional support team

at our Kingston upon Thames offices.
Ideally, you should have between two and ten years relevant

postgraduate experience within the offshore oil, gas or marine civil
engineering industries, preferably with a design, project manage-

ment or marine installation contraetor.
In return we offer excellent prospects for career progression

together with a competitive salary and benefits package and
relocation assistance where appropriate.

To apply please write with full cv to the Personnel Department,
European Marine Contraetors Ltd., International House, 31
Wheatfield Way, Kingston upon Thames, Surrey KTI 2PD
England.

GD
emc

\ 1 fm 4. Wat is de naam van het " *I [?^.'^y .^aüßT *!___ fff1 nieuwste PTT Telecom-produkt » ~/^T"\\
_■* _B_t*i^ \^^M op het gebied van draadloze ySy iv-X V»-''\jNM __Kff__ communicatie? X\ \ "**-- —«** J 5. Wat is het nieuwste transmissiemiddel ■

m-- Xfe.. J < 7::J|l BpPlB 11 I * / op het gebied van telecommunicatie?
H\v __rS? D pocket phone I \ A s^^**}

__\ mJ'^j't 2. Hoe werkt telefonie \ m**\» \i\* I 17 l/**^ iTI i ivTf II ...... fx

S^ yfiÉl Dvia wisselstroom V,,^
W_^_w_\ Dvia gelijkstroom ■

IK HM Dvia beide _________________________■_■_____________■___■■■■■■_■■■____■ PTT Telecom wil je bij je komende examen- .gÉKsS jgjfegvK> '---^ _^_^_^_^_^_B.l^_^_^__^_^_^_^M__^_B^__^l^_^_Oß^_^_^_^_^l^_^_^_^_^______l 4__ Ukinspanningen veel sterkte en succes toewensen. Wr^'
_*t\ & 6 \ __j_HJ_k ' ■ jfio2_____.

(CE/81/BE/AC) is in principe een interessante fÉ l||^löK___|Bl aBaApAAMIapMUApA kandidaat voor onze organisatie. Maar daar zullen _______

tlwlwvl
Imß Cil lm^?l <3^ we het nu even niet over hebben. "flf $k m

noet afleggen in tele- lIAAP MM {■ ■_■ met wat pittiSe vragen. Zie je kans ze correct te
icatie-verkeer via satellieten? beantwoorden? Dan zal het straks met je examen_

ook wel lukkenen belonen wede snelste500 inzen-
-1 001 IftWl 12KG_TS_l ders alvast met een HBO Examenshirt.

Jm met je naam, adres en studierichting naar ons toe:

_^^___M^^__l IBBbSS—fiS^ÉÉp^ x _^_^a^am W jIfP HHL

__He .4^**^** x§tti_Ji ' M>_'mui

«' HPl^^^^M_S^_& ______3S ___. :-:■:■■ /I^___hE_^^__T . 11(Ifl^^^. _M^ — ~" '—^w

3. Welke plaats bezet PTT Telecom op de wereldranglijst van dienst- iS»Jf WaÈi j___W^
verlenende bedrijven op detelecommunicatie-markt? U|jlÉ_____p mWUÊ^»WÊÊÉm m®^

zaterdag 2 november 1991,



" SOFTWARE voor uw pc,
f 4,50 per disk. Bel nu voor gra-
jiskatalogus,013-563779.
AT~286-16, 40 Mb HD, 2 xFDD, SVGA KRT + monitor(kleur), soundblaster, ’2900.1nU.2299-1623.
NTkUW! Voor Macintosh HPColor Deskwrighter ’ 1995 exBTW. Stecom, 03420-93212
Te koop aangeboden: IBMMODEL 50 PS/2 computer in-clusief bijpassend keyboard,. 'onder monitor. Dit systeem is
niet gebruikt. Let op ± ’ 1500.; Igjgf. 020-6838613.
D_ november-catalogus is uityan PD/SHAREWARE voorBM en Compatibles. Stuur ’ 3(5.25") of ’ 4 (3.5") aan postz.voor een catalogus op disk ofstort op gironr. 14.64.418 t.n.v.Hillsoft, afd. PT, Postb. 16,
.__£. AA Vriezenveen. Inl.05498-59599.
MS-DOS SHAREWARE
'"o-pakket mcl. 10 programm.stuur ’ 5 aan postzegels naarL-ornpusoft, Buizerdweg 25,
!f26 GK Alkmaar. Vermeld 3.52!j__/4inchL; CSA AT COMPUTER 80286, Va' ’l3BO mcl. BTW. C.S.A.,Mmwierde 33, 1353 DC A|me.

} 1gjj3240-48388.
i J^huur, lease en verkoop van_\s, printers, faxen, software.Bel DIEBEN SDC, Almere:U3240-42460 (ook op zaterdag)

EPC WEEKKNALLERS voor de
snelste, complete systemen.
''U als weekvoordeel bij elksVßteem, gratjs modem 2400,9"^ weektoppers: 386-40(Landmark 59 Mhz), cache tot
fp*-Kb, nu met HD-dr. 85 Mb"arddisk. Super VGA en VGA"on- ’1985. Idem 486-33'Landmark 151 Mhz), cache__7l 2Kb!! N|J °f nooit / 2495.J*~-33CPU met 128Kb cache
Mt), HD-drive, sup. VGA, VGA"0r). ’1685. 286-16 (Land-
T?^L24 Mhz-). verder idem
1 1299. 386-board, met 1 Mbgeheugen ’ 595. 486-33 cache"u of nooit ’ 1649. VGA 1024x
'<« kleur, nu ’ 599 excl. BTW.Maal deze voordelen bij DHZ
computerspecialist EPC, Wei-njarstraat 211, Den Haag, 070--gg2_s2/3450954.
3-5" MS DOS SOFTWARE,
jgtis catalogus: HHS, Postbsg_j4ooAN Alphen a/d Rijn.
SR INFO, de krachtigste share-
"are database, ’l5. Postbank*61160, R & P Advies, Post-bus 336, 2100 AH Heemstede,!g_ef1023- 290941.

* Soundblaster *
Compl. stereokit’ 349excl.

SoundblasterPro ’ 579excl.
__TAS Europe, 020-61525453*6/33 Mhz 4 Mb RAM, 2x fdd,
09 Mb HD, SVGA, kl. mscan_____ f 3700. 045-310701.
PD/SHAREWARE. Catdisk/4, op giro 2839530, verm.

BroCo Software,9g155- 26650.
AUTOTELEFOONS v.a. ’ 1650.'elef. centr., div. merken. Faxen
-_U 895. Bel ATI, 085-645728.
Star LC-20, ’ 368; LC-200 Co-°i.f ’439; LC-24/10. ’545;LC-15, ’699. Atlas PC 20 Mb,{995; AT 40 Mb. ’1595; 386
?*4O Mb, ’lB5O 386 40 Mb,
[2495; 486 120 Mb, ’4595._|C P2O, ’689; P6O, ’1099;,y- ’1495; Multisync 3FG,_ 1389; 4D, ’ 2445; SD, ’ 3885.tP?on LX-400, ’395; LQ-400,
',589- HP Deskjet 500NL,
i*»8; IMP, ’2275; 111, ’3445.ffagate ST 157A, ’399;J°2A. ’695; 1144A, ’865;'<39A, 20 Mb XT-HD
|et. ’425. GMF3O2 muis, ’B5.£°undblaster / 365. RAM
Vn? en co-processoren bel!T^A-kaart 1 Mb, ’295. 386yoard, ’849 Modem, ’lB9.

’4fafart' f 385 Gebr ATs v a
uJT5- Verzending door het heleiIW/\-r,Pr ex BTW. XT-AUTO-iïïfT|SERING, Emmaweg 2itelef. 03465-69043. i
scIRH.UUR van PC's, printers,ien faxen. Fa I
A."so". Utrechtsestr. 74,|\

Herinnert u zich deze nog!
Supergoed getest in PCM van
1988. Nu geheel vernieuwd met
een nog veel uitgebreidere
Hoff-familie! Alle Hoff-PC's
standaard met: IMb Ram/
I.2Mb diskdrive/40Mb hard-
disk/16 bits VGA-kaart/DOS
4.01, keyboard, Philips VGA
mono monitor. Aanbiedingen:
Hoff AT2B6/12 ’1899, Hoff
AT2B6/16 ’1995, Hoff
AT3B6SX/16 ’2295, Hoff
AT3B6SX/25 ’ 2395, Hoff
AT3B6/25/100Mb ’3395, HoffAT3B6/33/100Mb ’3695, Hoff
AT4B6/25/100Mb ’5295, Hoff
AT4B6/33/200Mb ’ 6495.
Meerprijs 2e diskdrive ’215.
Meerprijs VGA kleur ’ 595.
Stunt: HP-Deskjet 500NL met
3 jaar garantie: ’1175. Stunt:
Star LC-24/1G ’650. Laptop
AT/20MB ’2750. Prijzen mcl.
18,5% BTW. Natuurlijk bij uw
vertrouwde adres, al meer dan
45 jaar FRANS HOFFSCHLAG
BV., Janskerkhof ste Utrecht,
levering uit voorraad door ge-
heel Nederland, telef. 030-
-313268 of fax 030-341464, zat.
geopend (alle stadsbussen
stoppen voor onze deur en... de
koffie staat klaar).
APPLE MAC bodemprijzen;
Powerßook 100 ’4245 excl.
BTW. Bel voor gratis prijslijst!
DataDiscount: 03404-14212
COMPUKOOS is verhuisd naar
Edisonstraat 40, Den Haag.
Speciale openingsaanbieding:
286/20 Mhz, 1 MB RAM, disk-
drives 5.25 en 3.5, 40 MB hard-
disk, VGA Paper/white monitor
’1798 mcl. BTW. Maxell dis-
kettes MF2-HD 3.5", ’35.
MF2-DD 3.5", ’l9. Per 5
doosjes diskettes 1 videoband
gratis. Zolang de voorraad
strekt. Compukoos, Edison-
straat 40, Den Haag, telef.
070-3646398.
AMIGA Demos, gratis meer
info: postbus 2086, 7301 DB
Apeldoorn.
2500 Multicopy laserprinter
papier, bedrukt vanaf ’ 195.
5.000 reklame folders 21 x 20
cm, bedrukt vanaf ’ 375 ex.
BTW. DRUK-AFFAIRE,
Marnixstraat 78, Amsterdam.
Telef./fax 020-6278912
WANG 2200 t.0.a., inclusief 3
terminals en 2 printers, ’l5OO.
Telef. 020-6104105, na 18 u.
023-244887.
TOPPORTABLE Epson note-
book NB3S, A-4 formaat, de-
movoorraad, de snelste 386 SX
16 Mhz, 60 Mb, nieuw ’9OOO,
nü ’ 6000 (ex BTW) mcl. tas.
Van notebook naar desktop
met de intelligente expansion
units (120 Mb extra), ’l5OO
extra ex. BTW. 080-228584.
LOONBEREKENINGS-
PROGRAMMA. Uitzonderlijke
aanbieding van Walther Soft-
ware. Stort ’25 op giroreke-
ning 265281 en u ontvangt een
volledige versie van „Flexi"
(versie 1991) t.w.v. ’ 195 excl.
BTW. Bent u geïnteresseerd in
loonadministratie-program-
ma's, schrijf of bel dan voor
uitvoerige informatie naar:
Walther Software, Ambachts-
straat 6, 2871 GJ Schoonho-
ven, telef. 01823-3309.
WANG PC t.0.a., 2x 360 Kb.,
mcl. software, ’5OO. Inl. 020--6104105, na 18 u. 023-244887.
Nieuwste SPELLEN C-64, w.oTerminator 11. 50 disks, ’ 100100 disks’ 175. 077-829653.
Heeft u een PRINTER??? Wij
leveren „creatieve linten"!!!Daarmee kunt u outprints vanuw naam of logo, teksten, digi-
foto's etc. overbrengen op tex-
tiel, tegels, bekers, metaalplaat
enz. Bestellen of info: Trans-form Transfertechniek, telef
05999-64242
Loonberekeningsprogramma,
alle bedrijfsver., mcl. percent.,
bouw m. RBS, ’ 90 mcl. BTW.
SIBIE Software, 072-640065.
Weg. omst. nwe. BROTHER
computer PC3286, printer Ca-
non BJ3OO-330, nw., zakagen-
da Casio 64 P digit. diary. Pr.
n.o.t.k. Telef. 023-362348.
PC-werkplek MEUBELEN,
traploos instelbaar, superlage
prijzen. Importeur Totem b.v.,
079-613445.

Postscript laserprinters
QMS PS 800 + 8ppm, tot 3 MB RAM. Originele Adobe

RS 2*.oller fon,s met HP laseriet+, HPGL, Diablo, Appletalk
Centronics. Nieuw!! In doos plus een paar demo-units~ Telefoon 03434-57629, fax 56991

Donderdag:
B.C.E. - koopavond

386/cvMhz'1 Mb< *° Mb- 2" FDD & monitor, gratis muis ...’ 185C
Mr ?.x'2sMhz, 2 Mb, 40 Mb, 2"FDD, SVGA + kaart ’3595
VGA L°dem 2400Baud intern...’ 275/Joystick ’ 25

"■kleurenmonitor 640*480plus kaart 256Kb ’ 749
R AHe prijzen mcl. BTW, 1 jaarGarantie & DE. & muis

TeiB,"elux Computer Exchange BV, Weesperstr. 103,Adam—51-020-6203239 Bezorging door heel Nederland
De nieuwe DOS-Special is uit!De*e keer onder meerDR.DOS 6.0, OS/2 2.0, Visual Basicinst . c'ass-libraries voor Windows, Turbo Vision voor C"terenvan een harde schijf, geheugenbeheer in Windows en

verderveel tips & trucs
""DOS-SPECIAL: HET BLAD VOOR DOS—■ WINDOWS EN OS/2"
Dus u dacht ook datverdubbeling van uw

harde-schijfruimte zo duur was??

**denkfout**
Want STACKER doet dit voor slechts’ 299 mcl. BTW!!!

o . Werkt met alle software, ongemerkt en 100% zeker
bestelling of info ORMIGA SOLUTIONS 075-355502

Voorkom miskopen op
computergebied!
Hettijdschrift PC-KOOP vertelt u er alles overen biedt u eenkeur aan interessante aanbiedingenNu bij uw tijdschriftenleverancier verkrijgbaar voor’ 3,95neem een abonnement voor slechts’ 31,50 (9nrs. p.jaar)en bel tijdens kantooruren met VNU-BPA lezersservice-

020-51028 78

KT/AT wordt 80386
vanaf ’ 550ex maken wij van uw oude KT of AT

-^ een 803865Xmet 1 Mb. BEL: HRC 04750-11131

~_ Telecommunicatie
i

fOonc° mpl fax met in9eb- tele-
h nswitch, kopieermogelijk-
Weq?_£' va /849 ex BTW.O^ER AUDIO VIDEO,R^i_____l of 023-321924."*;■ VOXIïÖO VK, tst. met 40pf"\ tevens VOX 2100 centra-

inf° 055"221199-
Tpfr,i!.JransPortabele AUTO-
BTv. F?ON' va- /1995 ex1 w Stecom, 03420-93212

Stunt! Zeer profess. 4-in-1 fax;
faxen, kopiëren, telefoneren en
faxselect, PTT-gekeurd.
NOVEMBER-AANBIEDING:

’ 995. Telef. 03212-3198.
5000 modulair st„ ’0,95.
TR43-PLUS, 6-lijns toestellen,

’ 450. 073-567350,fax 570767.
STUNT. Topmerk fax v.a.
’945. Fax mcl. select, ’1145,
PTT-gek. Faxpapier v.a. ’ 7,50.
Alles excl BTW. 02993-63385.

HUURKOOP. Fax v.a. ’ 29 p.m.
Copier v.a. ’ 47 p.m. Computer
v.a. ’ 59 p.m. Autotelefoon v.a.

’ 57 p.m. K.E.S., 01713-15616.
T.k. PTT VOX 1100, 2 netlijnen,
6 toestellen, nieuwstaat,
’llOO. Inl. 03434-51683.
T.k. PTT CARVOX 4000 porta-
ble autotelef. mcl. compl. in-
bouwset, 6 mnd. oud, vaste pr.
’2750. Inl. 06-52700231.
FUNAI 1000 en 2000, Premier
1403 en nieuwe 1803, nwe.
Abasonic 3990. 06-52.831932.
Losse verkoop handheld AU-
TOTELEFOONS, diverse be-
kende merken. Inl. 030-251029.
TELEFOONS, beantwoorders,
scanners. DX, Javastraat 15,
Adam, 020-6935013.
Huurkoop van al uw kantoor-
mach., voorbeeld: fax mcl. te-
lef.- en faxselect ’ 50 p.m. mcl.
BTW. Kopieermach., telefoons
met of zonder centrale, munt-
telefoons, autotelefoons, lint-
beinkters, computers, dit alles
in diverse merken en modellen.
Bel de huurkoop-specialist
COPY-FAX, 02274-5279.
TECHNOPHONE handheld, de
beste! De autotelefoon waar je
ook zonder auto iets aan hebt.
Nu in prijs verlaagd. Bel voor
info 02299-1344 (ook 's avonds
en weekend).
HH. hand., draadloze telefoons
FUNAI FCT 710 en SCT 1000.
Bel 06-52830612tot 2200 u.
T.k. GEVRAAGD diverse soor-
ten antwoordapparaten, ± 20
stuks. Telef. 053-615637.
T.k. gevr. PTT-CENTRALES
1110/1300/3100, kabel, wand-
contactdozen. 03434-51683.

TELEFOONCENTRALES. Ge-
bruikte PTT Vox centrales. Nu:
4 lijnen mcl.Btst. ’ 1500. Multi-
switch, 015-145151.
TELETOOLS, verhuur per dag
van autotelefoon, fax etc. Be-
zorgen mogelijk. 020-6240714.

DE BESTE
handheld

VOOR DE LAAGSTE PRIJS
TELEFOON 03212-3198

FAXPAPIER. High Sensitiv,
30-50-100 mtr. rollen v.a.
’5,25. Prijslijst! 077-547189,
fax 547192
Prof. TELEFOONCENTRALE
PABX 106, 1 lijn, 6 toestellen,
PTT-gek., ’ 298. 03212-3198.
Draadloze telefoon, BRABO
2620. Deze telefoon is v.v. 20
geheugens, dubb. toetsenbord,
handsfree bellen, toonpulse,
flexibele antenne, ABC beveili-
ging, volumeregelaar, intercom
etc. etc, prijs mcl. garantie
slechts ’l6O pst. Inl.
06-52127702.
Koop, huur, lease div. merk.
v.a. fax ’ 39, copier ’ 49, auto-
telef. ’ 75. PC AT2B6 + VGA
m. mon. ’1995 excl. BTW.
Herrewijn Trad. 03402-65743.
"Autotelefoon-VERHUUR""
per dag, per week, per maand.
Snijders Autoradio Service,
telefoon 020-6650735.

NT Palfax 8000
geen extra lijn nodig, kopieer
functie, fijnverzendstand,
PTT-goedgek., nu ’ 765.
INTRA PARTNERS, afd. Tele-
com, telef. 03404-55988.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Machines en gereedschappen
Te koop door inruil verkregen
2- en 4-koloms HEFBRUG-
GEN, nog in werking te zien
door heel Nederland. V.a.
’l5OO ex. Bel Autec: 03406-
-21744.
KUBOTA 83, bull-pet KH 10,
m. graver, rups 90%, schuifbl.,

’ 12750.05943-1975.
DOORSLIJPSCHIJVEN,
metaal en steen, 180 en 230
mm.03404-18835/03432-1547.
Weg. beëindiging bedr. HEF-
TRUCK, elektr., 1,21, compact
model, pr. st., ’4950 (nw.pr.

’ 15.000). 02550-14461.
Clark HEFTRUCK 2-tons, aut.,
luchtb., LPG, ’3750. Telef.
01626-83249.
Te koop GROVE AT 528 S AT
kraan, 1986. Van de Veldt BV -
Wouw, telef. 01658-4151.
2x nieuw Yard King MAAI-
TRACTORS, 11-pk, nw.prijs

’ 5500, nu ’ 2850 ex. BTW, de
Populier, 010-4216500.
Voorraad: div. stoomketels, ca-
paciteit van 300 tot 4000 kg St.
Conc. druk 12bar, e.e.a. compl.
met olie- of gasbranders. HA-
KALK 8.V., Postbus 2048, 9640
CA Veendam, telef. 05987-
-23786. Fax 27813. Industrieweg
18, Nw. Pekela.
MINI-TRACTOR Iseki, 4-wiel-
aandr., ’ 5500. Nieuw mini-
tractor gazonmaaier, ’ 2800.
Telef. 03409-1471.
T.k. TREKKERS: 1x 90 pk,
4-w.d.. ’ 7500. 2x 75 pk, ’ 4000
en ’ 2500. Telef. 072-612740.
Partij nwe. TUINFREZEN,
’lOOO mcl. BTW p.st. 01856-
-3322 of 's av. 01854-3761.
Te koop aangeboden: TALUD-
BAK, 1 op Vh, in goede staat.
Telef. 05912-1912
Te koop TRAILERTJES, ge-
schikt voor boottransport. Te-
lef. 030-522147.
T.k. BOLENS wielaangedreven
tuinfrezen, v.a. ’ 2225 excl. 6%
BTW. Telef. 043-649055.
T.k. zeer mooie en sterke 4-ko-
loms AUTOHEFTRUCK, hef-
vermogen Th ton, merk Wep.
Vr.pr. ’ 2000. Inl. 08885-1719.
OPRUIMING: tegelklem, 1
hydr./1 mech. è ’750. Pallet-
vork, ’750. Hydr. knijpbak,

’ 800. 2 lastrafo's elektr., ’ 350.Mig. ’ 800. Balanceerder ’ 550Draaibank 200 t.d.c, ’6950Kompostmolen ’ 135Ó. Diesel-
compr. 3500 l/min., ’6OO.Veegmachine met motor, 1x
gebruikt, ’ 4750. Mobilofoon
install., compl. met mast en 3
bakken, ’ 2200. Div. gazon-
maaiers, waterpompen, 2-cil.
dieselmotor, 28 pk, ’1250.
Motorkruiwagen, ’ 1750. Telef
02945-3848,alléén zaterdags.
HEFTRUCK 10ton Hyster, per-
fecte staat, Perkins diesel. Te-
lef. 030-522147.
Te koop 40-tons RUPS-
KRAAN, bouwj. 1982 slechts
3500 uur. Telef. 02510-13766,
na 19uur 32436/25805.
Tk Ingersollrand transporta-
bele COMPRESSOR, 28 m

3, 3
ir. oud, als nieuw. 01834-3403.
Weer uit voorraad leverbaar
gebruikte 10 kVA GENERA-
TORSETS, ex-leger, ’2750
Telef. 072-617440.
T.k. 2-koloms AUTOHEF-
BRUG Fog, type 447 AS, 2ton,
in nieuwstaat, ’ 3500 ex BTW.
Trio-Tech 8.V., 03488-8590.
T.k. hydr. 16-tons Coles
KRAAN, op truck. Telef.
05208-68017/67479.
T.k. BOLENS houtversnippe-
raar/shredder, versnippert hout
tot 5 cm. Prijs v.a. ’ 1684 excl.
18%% BTW. 043-649055.
T.k. VEEG/ZUIGMACHINE,
merk Tennant, Hako en Way-
ne. Telef. 05276-2422 fax 2747.
Div. gebruikte LUCHTCOM-
PRESSOREN. Frans van der
Veen, Staphorst/IJhorst, 06-
-52108138, b.g.g. 05225-1310
T.k. VORKHEFTRUCKS en
ruwterrein-heftrucks. Telef.
05472-216.
Te koop kombinatie HOUTBE-
WERKINGSMACHINES, za-
gen-schaven-frezen-boren, 7
bewerkingen, 4 motoren 3-5
pk, 220 of 380 Volt. Netto prijs:
’6OOO inkl. BTW. Telef.
02522-14888/19124.
CIRKELZAAGMACH., Harwi
110, verbr. uitv., 45l verstelb.,
bj. '80, in pr.st. 05146-2904.
VENTILATOREN, 400 cm,
220 V, voor varkensschuur.
Telef. 04135-3547/1156.
Te koop gereviseerde DEUTZ
motor F4L 912 voor kraan,
i.v.m. bedrijfsbeëindiging. „Au-
to-Linde" Coevorden, 05240-
-17777, b.g.g. 17700.
Te koop 10-tons COLES
KRAAN, Jachtwerf T. Mulder
BV, 05216-1500.
Te koop SCHAARLIFTEN 14, 8
en 6 m. Telef. 02510-13766, na
19uur 25805/32436.
T.k. WINDMOLEN, 16 wieken
(langzaamdraaier), 10 a 15kW,
met netkoppeling spec. ge-
schikt voor verwarming.
’13.000. Inl. 051^4-9253

NAAIMACHINES: Mitsubishi
DB 121, ’BOO. Dürkopp type
211, met tweedstop en autom.
draadafsn., ’ 1975. Adler, type
167-273 L, ’2400. Naaimachi-
nes zijn i.z.g.st. en naaiend te
zien. Telef. 03494-51783.
T.k. GEVR. hand-knabbel-
schaar, elektr., om damwand-
profiel teknippen. 01729-8148.
T.k.a. PLASMA-APPARA-
TUUR (demo), 60 tot 120
amp., ’ 5800. Inl. 01899-26633.
T.k. Metabo CIRKELZAAG met
vele hulpstukken en voorrits,
als nieuw, voor de helft v.d.
nieuwprijs. 08388-3497.
Buderus olie C.V.-KETEL, bj.
'85, 38,3kW, Klöckner brander
max. 5kg/min. 02159-50606
T.k. heftruck MATRAL 1.5 ton,
h.h. 4.50 m, LPG, ’ 7000. Telef.
6944070.
Div. ruwterrein-HEFTRUCKS,
keuze uit 5 stuks van ’ 7500 tot

’ 15.000. 04923-61953.
Te koop MOERASBRUG, 45
mtr. lang, 4.50 brd. Nieuw, ex-
U.S. army, geschikt voor zwaar
transport. Telef. 030-522147.
T.k. 1 PLAATMAKER AB Dick
675 M, 1 plaatmaker Rapilith
254, 1 etch.apparaat RE 410, 1
plaatmaker Geo 2010, 1 Copy-
rapid 0 421. Telef. 05209-1903.
LAMBERT gras- en bladzuig-
machines/veegmachines en
gras- en bladblazers, om een-
voudig gras, blad en takken te
verwijderen, Bel voor informa-
tie: Lozeman Tuinmachines
8.V., Bemmelseweg 64, Eist
(Gld.), telef. 08819-71423.
Compl. alum. ROLSTEIGER, 10
m, ’10.200, nu ’4650. 020-
-6237777 of 06-52830452
GEVRAAGD mobiele com-
pressor plm. 5 m 3per minuut.
023-318312 na 19.00uur aanw.
Verrijdbaar LAADPLATFORM,
hefverm. 4000 kg, hefhoogte
1.40 m, plateau-afm. 250 x
1.80 m. AABC, 02158-24606.
HEIBLOKKEN, Mitsubishi MH
35, ’50.000, Mitsubishi M 23,
’35.000. Beide in nieuwstaat.
Telef. 04923-61953.
Wegens overcompleet HEF-
TRUCK, merk Hyster, benzine,
op luchtbanden, ’ 3950. Inl.
03444-3251 of 06-52871306.
GARAGEBRUG, bekend merk,
voor personenwagens, ± 3 jr.
gebruikt, evt. met keuringscer-
tificaat. Vaste prijs ’3250.
Werkend te zien. 079-410759.
Radiaal BOORMACH., MAS
VR-4, MC-4, uitl. 1.00 m, met
kubus, in pr.st. 05146-2904.
T.k. 10 stalen BALKEN HE 220,
gegalv en geschild., 8.25 m.
Telef. 02204-482.
ZEECONTAINERS, 6 en 12 m,
ook geïsol. Elektr. palletwagens
met gelijkrichters. Telef. 010-
-4622919.

STROOMAGGREGAAT, Buda
220/380 volt, 50 Hz, 100 kW,
’4500. Terrein-heftruck, 5 ton,
’4500. Bouwlift, 8 m hoog,

’ 1750, 3 st. 08894-17079.
Voor nieuwe LAS-APPARA-
TUUR, zetbanken, loodgieters-
combinatiebanken, metaal/houtdraaibanken, kolomboor-
machines, freesmachines, ag-
gregaten, metaal/houtzaagma-
chines, compressoren etc ■H.N.Z. Import, 03404-57890""
T.k. INVENTARIS garagebe-
drijf: bruggen, compressors,
balanceerapp., bandenapp., af-
stelapp. etc. 038-532787/550940of 06-52920708.
T.k. CO-METER, merk SunEPA 70, plus ijkcertificaat, prijs

’ 1000. Voor ml. 075-281832
T.k.a. volautomatische BOOR-
STRAAT, t/m 16 mm, met rol-lenbaan, ’ll.OOO. Afkortzaag
voor alu of kunststof, ’l2OOTelef. 01899-26633.
Tekoop: 2-wielige TUINTREK-
KER, merk Antonio Carraro, 14
pk diesel, i.z.g.st., 04118-3753.
Al DR I DRAAIBANK, compl.
spantanginr., bril, klauwpl. Kl
defect, ’ 4500. 03410-19320.
T.k. 1 PON! UN, 36 x 9 x 240
m, met 2 spudpalen, 450 ton
draagvermogen. Telef
05255-1600/3039.
Kubota B 7100 MINITRAC-
TOR, 16-pk diesel, 4-WD, met
hydr. frontlader en sleuvengra-
ver aan achterkant. Telef.
01827-5063.
T.k. TRILPLATEN Delmag
1629, Frema 2500, Wacker
2350, Vibromax 1900. Tev. wals
„opknapper". 05946-58344.
Tk Lure 260, 5 in 1 COMBI-
HOUTMACHINE, 320 V. Nü
’3500. Inl. 020-6438119.
T.k. gevr. 2e-hands BAND-
SCHUURMACHINE voor glas-
bewerking. 072-113543.
Te koop 3-kuubs BETON-
MIXERS in containeruitvoe-
ring, geheel nieuw, aangedre-
ven door een 4-cil. dieselmotor,
prijs ’ll.OOO. Telef. 02510-
-13766, na 19uur 32436.
T.k. grote partij gebruikte
PALLETSTELLINGEN, hoogte
sm. Telef. 08856-2626.

Zelfrijdende VEEG/ZUIG-
MACHINE Tennant 240 Diesel,
1983, ’7500; LPG, 1986,

’ 9500. Telef. 04923-61953.
T.k. TRILWALSJE, 1500 kg,
type Bomag 90 S, i.z.g.st.,
’4200. 03425-1865.
T.k. Stassa grootkoppel
HYDROLIEKMOTOREN, pla-
netaire overbrenging, m. be-
sturing. 03417-61513.
T.k. HOGEDRUKREINIGERS,
warm en koud, nieuw en ge-
bruikt. Met garantie en service.
Trio-Tech 8.V., 03488-8590.
Te koop 25-, 60-tons WEG-
TERREINKRAAN. Telef.
02510-13766, na 19uur 25805.
T.k.a. gebruikte NILFISK stof-
zuigers (modellen GA 73 en GS
82). Telef. 08345-1450.
Uit voorraad leverb.: div. gebr.
VORKHEFTRUCKS, elektr.,
benz., LPG, diesel. Met garan-
tie! Heftruck Service Woerden,
03480-18250/21017.
ONDERDELEN/filters e.d. voor
uw O & K/Faun graafmachi-
nes-wielladers. Nieuw en ge-
bruikt. Schmidt bouwmachines
8.V., Almelo, telef. 05490--72111, fax 05490-67660.
Koni HEFBRUG 3500 kg, in
nieuwstaat, in werking te zien,
pr. ’3OOO. 040-525002
ATLAS laadkraan type 4000 L,
compleet met Linde pomp,
’7500 excl. BTW. H.O. Com-
merce Nieuwediep B.V telef
05986-633.
Gerev. hydr. HOOGWERKER,
hefhoogte 12 mtr., ’6500(mcl.). Telef. 010-4163065.
HYSTER heftrucks E3OAS, 1,5
ton, elek. mcl. lader. H6OC, 3
ton, diesel. H7OC 3,5 ton, die-sel, Lancer Boss 3 ton zijlader
telef. 01883-11937/15287, 06-
-52741010.
Te koop 1-koloms verrijdbare
AUTOHEFBRUG, geheel
nieuw, cap. 2 ton, prijs ’ 6900.Telef. 02510-13766, na 19 uur
32436.
Motortestbank (waterrem),
geschikt tot 75 kg/m, ’2500.TONDE RIDDER, 033-754657.
Te koop zelfrijdende HOOG-
WERKER, 20 m, bouwj. 1986,
in goede staat. Telef. 02510-- 13766, na 19uur 25805/32436.
T.k. Sun 820 tester met scope.
3 stalen spanten ZADELDAK, 6
m br. staanders, 4 m h. Telef.
04958-92841.
DIESELOLIEKACHELS 24 V, in
diverse maten, bijzonder ge-
schikt voor boot, caravan,
marktstallen etc, v.a. ’ 125
excl. BTW. Telef. 05986-633.
Te koop aangeb. Coles mobiele
HIJSKRAAN, 30 ton, 30 mtr.
giek. Telef. 05130-22104.
Te koop GEVRAAGD tafeloff-
set met plaatmaker of moderne
stencilmachine met inbrander.
Telef. 02510-42846, tussen 10
en 18uur 45647.
T.k. mooie BT STAPELAAR
h.h. 295 mtr., h.v. 1200 kg,
’4OOO excl. BT elektr. pallet -
wagen, h.v. 1200 kg, ’2250
excl. Saxby elektr. pallet wa-
gen, h.v. 2000kg, bj. '86, ’ 3000
excl. Alles compl. met laders.
Ten Dam, Harfsen, telef.
05733-1842 n.o.z.
T.k. SCHROEFCOMPRESSOR
merk Ingersoll Rand type SSR
1000, 4.3 m 3 per minuut,
stationair elektrisch, super
geluidgedempt, met koeldro-
ger, nieuw, ’ 15.000 excl. BTW.
Telef. 02510-29229.
12 elektr. HEFTRUCKS, 3- en
4-wielig, merk Balkancar, pi. 4
acculaders. Rimburgerweg 40,
Brunssum (L), telef. 045-
-273173/273177.
HUURLAND verkoopt gebruik-
te: hogedrukreinigers, elektr.
sloophamers, alu steigers,
knikhoogwerkers, mini-graaf-
machines, hamerboormachi-
nes, industrie-stofzuigers,
Geda ladderliften. Telef. 020--6654006vr. naar Jan Prenger.
R.v.s., koper-, alu- of staalplaat
nodig? Alles op maat GE-
KNIPT! 020-6243103kant.uren.
PLATENZAAG Holzherr 8 m
lang, 220 m hoog, met stofzui-
ger enz., ’ 4500. 04923-61953.
MAGAZIJNSTELLINGEN,
gebr. pallet- en legbordstell.
Multi Choice, 08340-23912
Te koop 60-tons hydraulische
GARAGEPERS, geheel nieuw.
Prijs ’5300. Telef. 02510-
-13766, na 19uur 32436.
TOOLMAX, vijfvoudige hout-
bewerkingsmachine, zaag,
schaaf, vandikte, langgat en
frees, 4 motoren K-260, ’ 6500
mcl. BTW, afgehaald in Breda
Telef. 076-223919.
HOUTOPSPANBANK, 260 x
150 cm, krachtstroom 380 V,

’ 2500. Gemert, 04923-61953.
4-koloms PERSONENAUTO-
HEFBRUG plus bandendemon-
teerapp., in éénkoop ’2750Telef. 078-102991 /134060.

T.k. LASTRAFO Zinser, 250
amp. Puntlasmach. 8 kVA.
Afkortzaag Kaftenbach voor
alu en messing, blad 250 mm.
Handtakel 5 ton pi. 2x loopkat.
Cement/betonmolentje.
01820-18539, na 16.00uur.
ROBUR Diesel truck 4x480-pk,
nieuw, ’ 13.500 ex. BTW, de
Populier, 010-4216500.
RUWTERREINHEFTRUCK 2-
assen stuurbaar met sideshift,
2 ton, ’ 12500 excl. BTW. H.O.
Commerce Nieuwediep B.V.
Telef. 05986-633.
Metaal afkort CIRKELZAAG-
MACH., Rekord, zaagbl. 300
mm, snelspankl. 05146-2904.
Te koop diverse LADDERLIF-
TEN tot 30 m. Telef. 02510-
-13766, na 19uur 32436.
T.k. MANITOU verrijker
M.T.C.P., 4-w.d. Ruw terrein
heftruck, Manitou, 3 ton Diesel.
Pr. n.o.t.k. Inl. 05130-36851.
El. HEFTRUCK Steinbock, 1
ton, mast 3.3 m, recente accu,

’ 4500, prima werking. Telef.
01626-83249.
GEVRAAGD: zelfrijdende
zuig/veegmachine geschikt
voor straat-reiniging. Aanbie-
dingen 01803-13729.
T.k. WERKLUST WG2S laad-
schop, Ahlman AL 5 laad-
schop, O&K L 7pi. kraan, Mi-
chigan A 55 laadschop, Atlas
1302 hydr. kraan, Yanmar YB
121 U minigraver, Bobcat 721
schranklader, Kubota minitrek-
ker pi. freesbak ’ 6300. G. Cor-
nelissen, Mill, 08859-51072
Spek uw beurs met véle tien-
duizenden en help ondertussen
de Russen door de aanschaf
van een nieuwe BELARUS.
Deze tractoren worden gele-
verd met 1 jaar garantie, 2 gra-
tis servicebeurten, plus cabine
en véle extra's. In 35, 40, 60, 80,
90, 110, 200 en 300 pk. Vanaf

’ 14.750. Belarus Importeur
Nederland, Lieuwe Dijkstra, St.
Nicolaasga, telef. 05134-1920.
"""COMPRESSOREN""" nw.,
gebr., voordel. Perslucht Cen-
trum Harderwijk, 03410-27484.
Nieuwe BANDENMONTEER-
AUTOMAAT, ’ 2250.
Monteerautomaat en elektr.
wielbalanser, samen ’ 7000.
Andere app. nodig? Vraag onze
superlage prijzen. Ebo garage-
uitrustingen, 03495-71641.
T.k. elektr. heftrucks. Still 1.2
ton, h.h. 3.20 m, totaal gerev., 2
jr. gar., ’14.000. Still 1.5 ton,
h.h. 3.20 m, i.g.st., ’6500. Still
1.2 ton, h.h. 3.20 m, i.g.st.,

’ 6500. Vale 0.8 ton, h.h. 3.20
m, i.g.st., ’4500. Vale 1.6 ton,
h.h. 290 m, stuurbekr., i.z.g.st.,
’9500. Jung Heinrich 1.5 ton,
h.h. 3 m, i.g.st., ’ 5500. Bt sta-
pelaar 1 ton, h.h. 3.40 m, i.g.st.,

’ 4500. Div. goedwerkende
trucks voor ’ 4000. Grote voor-
raad sloop-onderdelen en mas-
ten. DENTHO HEFTRUCK Ser-
vice, 03444-2795.
Te koop diverse COMPRES-
SOREN, 1 t/m 25 kW, met en
zonder tank, nw. en gebr.
Trio-Tech BV, 03488-8590.
T.k.a. LASTRAFO, 500 Ampè-
re en lastrafo, 250 Ampère.
Lier, 12000 kg. Demag takel,
1000kg. Telef. 02993-72328.
Div. Torro MAAIMACHINES,
met en zonder cabine. Telef.
03438-16228.
Te koop GRAVEERMACHINE
Gravograph TXL, ’ 1500.Telef.
05920-72432
DRAAI/FREESBANK Emco
Unimat 3, veel access., z.g.a.n.,
nooit gebruikt, interess. prijs.
038-551079 na 15.15uur.
HEFTRUCK Toyota 3-tons D,
stuurbekr., aut., nw. motor,
’6750. Mitsubishi benz./LPG,
dcc. '83, 1,5 tons, hoge mast
(4,5m). 01626-83249.
Te koop AUTOHOOGWER-
KER Ruthmann/Bedford, 9.50
m, in werkende staat, bouwjr.
1974. Telef. 02510-13766, na 19
uur 25805/32436.
T.k. Kubota rupskraan KH-14.
Kubota bandenkraan KH-16W.
John Deere 1640 met cab. +
Atlas 512 kraan + dozerblad.
MF 550 met cab. + Atlas 405
kr. Getrokken Vermeer stobbe
frees, in nw.st. Lely rotorkop-
eg m. egalisatieschuif en 2 rol-
len. 250 m br. Sprangier blad-
raper pi. maaiunit pi. hoogstort.
Alle machines zijn I.Z.G.ST. en
zo inzetbaar. 03438-16228.
DROOGOVEN Heraeus, 60 x 70
x 60 cm, ’ 1000. Gemert, telef.
04923-61953.
Muller VERZAMELHECHTER,
4 stat., met trimmer, moet weg,
vr.pr. ’7OOO. MBO vouwma-
chine A2’19.000. Vergaarma-
chine A4, 6 stat. ’11:000. Te-
lef. kant.uren 02907-4252
Te koop 15- en 20-tons
RUW-TERREINKRANEN, zeer
geschikt als werfkranen. Telef.
02510-13766, na 19 uur
25805/32436.

Jongenus wintermachines
GEBRUIKTE STROOIERS, DIVERSE TYPEN EN MERKENIDEM GEBRUIKTE SNEEUWPLOEGENArkansasdreef 16, Utrecht, 030-627879, b.g.g. zat. 06-52731894
Correspondentie- en contactclubs

Kennismakingsweek via
Pools/Ned. buro „JOANNA".
Telef. info077-732587.
All Dance verzorgt elke zondag
van 14.00-17.30 uur de gezel-
ligste DANS/CONTACTMID-
DAG van Amsterdam in Pax
Party house, F. Bolstraat 194.
ledere zaterdag en zondag de
GEZELLIGSTE dans- en con-
tactavond, 25+, in het cultu-
reel centrum „In oog in al" te
Utrecht. Voor info 030-933317.
Asian ladies looking for friend-
ship view marriage. For details
write to ICE BREAKERS, 545
Orchard Road 13-03, Far East
Shopping Centre, Singapore
0923. Teleph. 09-65.7328745.
Fax 09-65.2353780.
Reisgenoten, (pen)vrienden,
uitgaan/aktiviteit., relatie. Info
gratis REISGENOTENKRANT:
Postb. 15, 5600 AA Eindhoven.
Ook: Interrail en 1001 alleenst.-reizen. Succesvolste formule!
NIEUW: Dames corresponden-
tie Club Eindhoven, MBO-,
HBO-niveau. Postbus 1292
5602BG.
Een leuke VRIEND(IN) uit Ne-
derland of het buitenland, vindt
u bij Corr.Club '70/T, Box 8177,
3009 AD R'dam. Vraag de gra-
tis fotobrochure!
POOLSE dames, 20-60 jr., zkn.
een nette eerl. levenspartner,
via bem.kant. H. Arnoudstr.
19, 6882 CL Velp, 085-635804.
Bel de RELATIESERVICE en
wij zorgen voor uw vriend-
schap of partner. 020-6643417.
Nog geen plannen voor 't
weekend? Bel „BLIND DATE"
070-3650100.

Huwelijks/relatiebureau
INTERPOLANDIA. Poolse
vrouwen van alle niveaus zkn.
ser. kennism. met Ned. heren.
Gratis informatie: Postbus 469,
8200AL Lelystad.
Aantr., charm. dames uit
THAILAND zoeken een goede
man. Bemidd. via video. HTI,
P.b. 9533, 3007 AM R'dam.
Zoekt u een partner die écht bij
u past? Psycho-astroloog drs.
R. Vos heeft al duizenden pa-
ren tot elkaar gebracht...
SUKSESKANS 85%! Bel 013-
-564232 (24 u.) v. gratis folder.
Rest. DE MOF, Leusden,
03498-1403. ledere zat. bal met
orkest voor alleenstaanden.
U zoekt en DATE-PEET vindt
uw partner! Al voor ’ 24,50 in
ons systeem. Vraag de gratis
brochure 01892-12043 of P.b.
112 2660 AC Bergschenhoek.
Erkend Anker lid.
Pools huwelijks/bemidd.buro
„RENATA". 1100 Poolse da-
mes. Foto-cat. ’ 10. Postbus
2073, 1780 BC Den Helder,
02230-17422
UVNG WEEKEND POLEN met
persoonlijk contact met mini-
maal 50 Poolse dames. Wilt u
meer info, bel of vul onder-
staande bon in. B.J. Consul-
tancy, 040-839788, Postbus
147, 5670ACNuenen.

Naam:

Adres:

Plaats:
Telef.nr.:

A.s. zondag, danscontact-
avond in „De Linge", Linge-
straat 1, Haarlem, 023-372713.
ZaterdagavondGEEN dansen.
HAPPY AFFAIR, relatie- en
huwelijksbemiddeling Voor
info: 072-641056.
NIEUW: Heren corresponden-
tie Club Eindhoven, MBO-,
HBO-niveau. Postbus 1292
5602 BG.

Castricum
Zondag a.s. DANS en CON-
TACTAVOND, aanvang 21.15
uur, correcte kleding verplicht.
Bar/Discotheque " „Joy",
(schuin t/o NS.-station), telef.
02518-58080.
ALLEENSTAANDEN opgelet!
ledere zat.avond v.a. 20.30 uur
kunt ook u „uitgaan op niveau"
in de Dance-lnn „Jukebox".
"Uitsluitend voor alleenstaan-
den van 25 jr. en ouder. "Live
music. "Gratis koffie en hapjes.
"Correcte kleding verpl. (geen
spijkerkleding, geen gym- of
sportschoenen). Ook u maakt
nieuwe vrienden of vriendinnen
in Dance-lnn „Jukebox",
Kerkstraat 79, Wognum
02297-2247 (a.d. A-7 Adam
Leeuwarden, afslag Wognum,
volg de borden).
1800POOLSE dames, 17-60 jr.,
van alle niveaus, zoeken ken>
nism. met Ned. heren. Gratis
infoPostbus 15, 3888 ZJ Uddel.

"Heren, 't ALLEENZIJN zat"
Bel nu de succesvolle 50c.p.m.

Partner lijn
06-320.322.55

"Dansen in Amsterdam-West"
ledere zaterdag DANCE '89, id.
Schuilvink, Heemstedestr., hk.
Poeldijkstr. Zaal open 20.00-
-01.30 uur. Entree’ 7,50.
Beste partner, Relatieburo
„SUN", /95p. 14 j. P.b. 16198,
2301 GD Leiden, 071-225550.
Bestel ons bestand, met foto's
plus telefoonnummers en kies
zelf uw partner. Info: Stichting
„DEKETEN", 010-4200958.
LANDGOED DENNENBURG.
Zaterdags hèt sfeervolle tref-
punt voor alleenstaande dames
en heren. Aanvang 20.00 uur.
Correcte kleding vereist: heren
colbert/das, geen corduroy/
spijker; dames beslist géén
vrijetijdskleding. Live music.
Welkom! Stichting „Vrienden
van Dennenburg", Engweg
34-36, Driebergen. Telefoon
03438-14900.
A.s. zondag groot SINGLE-
CLUBFEEST met livemuziek,
bij Noordhollands gezelligste,
alleenstaanden-dansclub
D.S.V.A., in de sfeervolle en-
tourage van „Turbo 2000", Uit-
geest (achterzijde Bowling).
Zaal open 21.00 uur. Telef.
02513-15724.

ALLEMAN, zondagav. dans/
contactav. v. alleenst., v.a. 35
jr., aanv. 20 u., Den 81. Wijn-
gaerdt 1, A'veen, 020-6453945.
06-lijnen hoeft u niet te bellen.
Boek live een date in Brabants
grootste rendez-vous dancing
„De Weijenberg" te Oisterwijk.
Zat. 2 nov. goud van oud, met
DJ, zon. 3 nov. BOBBY
SETTER band. 04242-82121.

Ufot
Exclusief dans- en ontmoe-
tingscentrum op niveau voor
alleenstaanden, ledere zater-
dagavond geopend. Min. leef-
tijd 30 jaar. Correcte kleding
verplicht. Aanvang 20.30 uur.
Van Heuven Goedhartlaan 22
Amstelveen, 020-6437533.

Huwelijks-
lijn: 06-91122366

50 c.p.m. GRATIS TEKST
INSPREKEN: 023-386339.
1000 leuke MEISJES uit Ne-
derland, Skandinavië, Europa,
Polen, Azië, N./Z.-Amerika
enz. willen kennism./vakan-
tie/huw. met u. Vraag de gratis
fotobrochure! Corr.Club'7o/T,
Box 8177, 3009 AD R'dam.
Elke zondagavond dans- en
ontmoetingsavond voor al-
leenstaanden, v.a. 30 jaar, aan-
vang 20.30 uur, in de sfeervolle
zaal van VAN MOURIK, Gen. v.
Heutszlaan 10, Baarn. Live
„Diamond Trio". Correcte kle-
ding vereist (geen vrijetijdskle-
ding). 030-283626.
Uw droomvrouw uit Brazilië,
Bulgarije en de USSR! Ca. 2400
beeldschone vrouwelijke cliën-
ten van 18-45 jaar uit de betere
kringen zoeken via ons bureau
een adequate levenspartner. U
kunt vrijblijvend een afspraak
maken voor het bekijken van
actuele foto's en de recente vi-
deo van onze serieuze en ge-
schoolde vrouwelijke kandida-
tes. Ons huwelijksbureau biedt
u een uitgebreide persoonlijke
service. Succesvol sedert 1979!
"Bekend door persberichten*
CONCORDIA (BRD), Wieha-
gen 65, D-4650 Gelsenkirchen,
Telefoon: 09-49.20926058.
Telefax: 09-49 20922324.

Nog vier weken!
Onze club
Op veler verzoek

gastvrouw Michaela en 'DJ Barry uit Amstelveen nu in
Amsterdam
Opening za. 30 nov.

Vrijheidslaan 77
Info: 020-6684682

Sociëteit
25-50 bc. organiseert alle
vrijd., zat., zond. en MAANDA-
GEN in de Palacestreet con-
tact/dansavonden voor al-
leenstaanden v.a. 25 jaar en
ouder.
Geen spijkerkleding/gym-
schoeisel. Geopend vanaf 20.30
u Kruisweg 1043, volg borden
Hoofddorp-Centrum.

02503-15765
Société „AMBIANCE" ledere
zaterdag dans/contactavond
voor alleenst. v.a. 25 jaar in
boerderij „De Veldekster",
Veldekster 25, Ugchelen/Apel-
doorn. Aanvang 20.30 uur. Live
music. Heren: colbert/das,
géén spijkerkleding. Dames:
beslist géén vrijetijdskleding.
Inl. 05750-29027 of 08340-
-46450. Zaterdag 9 november
„sfeervol bal" met met gratis
onbeperkt „uitgebreid koud
buffet".

Gala-avond
vanavond, voor ongebondenmensen, weg. 7-jarig bestaan van

Sociëteit De Manege Zandvoort
Progr.: 20.00 uur tot 22.00 uur welkomst-champagnecoctails
(onbeperkt), 2200 uur pianobar geopend met Cab Kaye en Ray
Kaart, 2230 uur non-stop ARTIESTENGALA met div. artiesten
tot 03.00 uur in de nacht. Een GRANDIOOS KOUD BUFFET
staat boven en beneden opgesteld. Correcte kleding, v.a. 25 jaar,
entree ’25 all-in. Info enreserveren 02507-16023.

Relatiebemiddelingsbureaus

Relatielijn
van STICHTING DATE 50 cpm
Zoekt u een man?

06-320.325.27
Zoekt u 'n vrouw

06-320.321.37

De Snelbinder
nog 7 nachtjes slapen

ATTENTIE! Fouten in telefo-
nisch opgegeven advertenties
of fouten ontstaan door ondui-
delijk handschrift van de op-
drachtgever behoeven door
ons niet te worden gecompen-
seerd.

Adviesbureau voor Partnerkeuze
mr. Armelies Penning

Een gespecialiseerd bureau, gebaseerd op vakkennis, ervaring én
idealisme. Inschrijven betekent gewoon het levensgeluk in eigen
hand durven nemen! Telefoon 01803-19011. Erkend RvT.

5969 mensen zoeken
net als u, een levenspartner of gewoon vriendschap

Wilt u meer informatie over onze relatiekring van 5969 partner-
zoekers? Bel dan geheel vrijblijvend met onze medewerkster in
uw omgeving (ook 's avonds/weekend).

AMSTERDAM 020-6227807 'S-HERTOGENB. 073-212264
AMSTERDAM 020-6792218 HOOGEVEEN 05280-71374
ALKMAAR 072-123867 HOORN (omg.) 02293-3185
ALPHENA/DRIJN, 01720-90540 HOUTEN 03403-74631
AMERSFOORT 033-612036 LEIDEN 071-212830
APELDOORN 055-225331 LEEUWARDEN 058-664441

■ ARNHEM 085-451425 LELYSTAD 03200-28100
BEVERWIJK 02510-11299 LOOSDRECHT 02158-27070, BILTHOVEN 030-285889 MAARSSEN 03465-62851
BREDA 076-220748 NAALDWIJK 01740-23382
CAP. A/D IJSS EL 010-4508653 NAARDEN 02159-51277
DELFT 015-626789 NIEUW-VENNEP 02526-73136
DOETINCHEM 08340-23605 NIJMEGEN 080-223496
DOORN 03430-14138 OOT MARSUM 05419-92682
DORDRECHT 078-176358 OSS 04120-22229
DEN HAAG 070-3979598 ROOS ENDAAL 01650-55396
DEN HELDER 072-625007 ROTTERDAM 010-4180000
EDE 08380-15471 ROTTERDAM 010-4121120
EINDHOVEN 040-512090 ROTTERDAM 010-4667116
EMMEN (omg.) 05913-14423 TlEL 03440-19276
ENSCHEDE 053-332437 UTRECHT 030-884638
EPE 05780-13563 VEENENDAALOB3BS-12795
FRANEKER 05170-5590 VENRAY (omg.) 04783-2809
GOES 01100-14123 VOORBURG 070-3864982
GOIRLEOI3-341854 VOORTHUIZEN 03429-2253
HAAKSBERGEN 05427-16844 .WAALWIJK (omg) 04167-79000
HAARLEM 023-314615 ZAANSTAD 075-178075
HAREN (Gr.) 05906-2524 ZOETERMEER 079-310764
HEERENVEEN (omg.) 05126-1219 ZWOLLE 038-548000
Voor de prov. Limburg: Maastricht 043-640170 (6consulentes)

Stichting Date
Niet zonder reden

Nederlands grootste relatieburo
Erkend door de Raad vanToezicht v.h. Ministerie van WVC

J.H.K. Consultancy
„Het" relatiebureau voor een partner van niveau. Het bureau
met een zeer persoonlijke bemiddeling. Landelijkwerkzaam.

Inl./brochure 055-669998, erkendRaad van Toezicht

Ned. Contact Centrum
U weet wat beslissen is, u weet hoofdzaken van bijzaken te
onderscheiden. U wikt en weegt en komt vervolgens tot een
besluit. Zo ook bij het zoeken naar een (nieuwe) partner.
Geen eenvoudige zaak, het gaat tenslotte om uw toekomst...
Want laten we wel wezen, netzo min als ukiest voor zomaar een
partner, kiest u toch ook niet voor zo maar een bureau.

" Erkend RvT. Vraag de gratisen uitgebreideprospectus!
Vrijblijvende ml.: 01745-13829..02518-542' .. 57598

PERSOONLIJKE BEMIDDELING MET VIDEO (erkend RvT)

Mevrouw Mulder
AANGEZIEN WIJ lEDEREEN PERSOONLIJK KENNEN

heeft u een grote kans van slagen: ruim 60% vindt een partner
AMSTERDAM. ARGONAUTENSTRAAT Ihs. 020-6643366

Huwelijk, kennismaking enz.
Academicus, 45 jaar, 1.80 m,
75kg, gebonden, zoekt vaste,
monog., erot. rel. met VROUW
van niveau, omg. A'dam-Den
Haag. Br. met event. foto en
telef.nr. (discretie verzekerd).
Br. 44-25803 bur. bl. Adam.
J.man, 28 jr., 1.73 m, blond,
MBO, baan/auto, regio Eind-
hoven. Gewone jongen (met
verrassing) zoekt gewone, lie-
ve j. vrouw voor ongewone re-
latie: EVERLASTING, leuk,
spannend, eerlijk, romantisch,
erotisch, dynamisch, sterk! Br.
44-25679bur. bl. Adam.
Ing., 50, ongeb., zoekt serieuze
kennism. met aantrekkelijke,
sportieve VROUW tot 40, on-
geb., Engels sprekend, modern
van opvatting, met gevoel voor
humor, die bereid is om van tijd
tot tijd in het buitenland te wo-
nen. Reacties gaarne met foto
o.nr. 44-25846bur. bl. Adam.
J. VROUW, 35 jr., met kinde-
ren, zkt. spontane, lieve man,
ben van gewone afkomst. Br.
44-25814 bur. bl. Adam.
Gezocht: VROUW, beetje mol-
lig, academisch/HBO-niveau,
ondernemend, sportief en
ruimdenkend. Voor vriend-
schap of LAT-relatie met 29-
-jarige, 187 cm, blonde, slanke
man met sexy kontje en goed
uiterlijk. Goede commerciële
baan, ondernemend, brede
interesse en zelfstandig.
Hobby's: motorrijden, skiën,
duiken, zeilen, squashen en
actieve vakanties. S.v.p. brie-
ven met foto o.nr. 44-25790
bur. bl. Adam.
Gedetineerde zkt. CORRE-
SP./kennismaking met ook
eenzame j. vrouw, 25-35 jr. Br.
44-24450 bur. bl.Adam.

'VLOTTE, representatieve we-
duwe, 62 jr., wonende in Nij-
megen, financ. onafh., zoekt
gezellige heer om samen van
het leven te genieten. Brieven
evt. met foto. Discretie verzek.
Br. 44-25732 bur. bl. Adam.
Gezocht een fijne vent tot 55
jaar die net als ik het alleen zijn
beu is. Ik ben een GOEDUIT-
ZIENDE weduwe van 51 jaar,
maar men geeft mij het niet!
Ben je een beetje lang, jeugdig
en gezond, schrijf dan eens!
Brieven met foto, oer., 44-
-25707 bur. bl.Adam.
Twee aantr., vlotte, vrolijke
brunettes (32) z.k.m. 2 sponta-
ne MANNEN voor gezelligheid
uit en thuis voor nu en/of altijd.
Br. 44-25387 bur. bl. Adam.
Aantr. j.vrouw, onafh., 45 jr.,
slank, blond, 1.74 m, opgewekt,
met baan, woning, auto, omg
Haarlem, houdt van LACHEN,
sauna, zonnen, strandwande-
ling, géén sleur-type, zoekt on-
gebonden vriend die zich hier in
kan vinden, max. 48 jr. Stuur
een brief met foto onder nr.
44-25767 bur. bl. Adam, dan
kunnen we samen genieten.
Verm. ZAKENMAN (50) zoekt
charm. j. vr. (30+) die wat
meer wil, voor 'n hechte
vriendsch. Midden/oosten v.h.
land. Br. 44-25866 bur. bl.
Adam.
Aardige jongeman, met baan,
39 {~ z.k.m. lieve VROUW tot
30 j. (kind geen bezw), doel
goederel. evt. huw. Br. m. foto.
Br. 44-25678 bur. bl. Adam.
Mijn dochter, 30 j., 7 j. geschei-
den, z. kind., zeer aantr, vlotte
verschijning, middelb. opl.,
slank, sport., goede baan, auto,

' eigen huisje in westen des
lands, houdt van muziek, thea-

' ter, wandelen, fietsen, koken,
gezell.h., dieren, kinder., heeft
in grote vriendenkring de ware
nog niet gevonden. Haar voor-
keur: slanke, aantr. man tot ±
40 j., met goede baan, over-
wicht, liefdevol doch met man-
nel. uitstr. Br. met foto oer.Br. 44-25702 bur. bl. Adam.
Antill./Creoolse DAME, ± 60
jr., HBO-opl., goede baan,
z.k.m. nette Ned. heer, v.a. 1.75
m, evt. vutter, opl. ook HBO,
Ifst. midd. of oosten des lands.
Br. 44-25395 bur. bl. Adam.
Wed. z. kind., 70+, 1.72 slank,
niet rijk, (’40.000), rookt niet,
VITAAL, repr. auto. Laat hs.,
tuin enz. gaarne voor andere
harm. omg. bij wed. z.k. We-
derz. privacy in 't redelijke.'
Graag uw telef. in brief. Br.
44-25763 bur. bl. Adam.
Wedn., 65 j.,z.k.m. eenv., nette
VROUW voor een ser. relatie.
Br. 44-25786bur. bl.Adam.
Bent u op zoek naar 'n duur-
zame relatie met 'n lieve,
warme, VROUWELIJKE
vrouw? En weet u haar traditio-
nele levensidealen, zorgzaam
huiselijk karakter en elegant
gekledeverschijning op waarde
te schatten? Dan wil charman-
te, uit klassiek milieu komende
transsexueel, 40+, graag uw
liefhebbende partner worden.
Oprechte brieven worden zeer
discreet beantwoord. Br. 44-
-25858 bur. bl. Adam.
Vriendschap en evt. meer
wenst wedn., 57, om weer wat
v.h. leven te maken. Leeftijd tot
55 jr. Adam of ruime omgev.
Br. 44-25273 bur. bl. Adam.
Marokk. student, 22 jr., goed
milieu, zkt. ser. rel. met MEIS-
JE tussen 21 en 30 jr. Br. met
foto 44-25434 bur. bl. Adam.
Kn. j.man, 37 jr., z.k.m. jonge
VROUW voor erotische relatie.
Br. 44-25623bur. bl. Adam.
MILJONAIR, industrieel met
landgoed zoekt vrouw. Br. 44-
-25730bur. bl.Adam.
Na lang verblijf in buitenland, in
± midden-Ned. teruggek. 65+
acad. (gesch., 1.74/79) poogt
op deze wijze zijn op 1 na
grootste wens vervuld te zien:
een innige, volwaardige vriend-
schap (vorm: ?) met een even-
eens levensl., zelfbew., niet al
te conventionele VROUW.
Schrijf a.j.b.l (Eventuele foto
beslist retour). Br. 44-25859
bur. bl. Adam.
East-Eur. nice woman, 42 sks.
good husb., D.man ± 42 poss.
Adam, no bar-type, marriage.
Br. 44-25862 bur. bl. Adam.
Hr., ongeh., g. nivo, vrije bung.,
zkt. zéér ser. omg. m. domin. j.
VROUW (geh. g. bezw). Vertr.
en geheimh. verz. G fin. bed!
Br. 44-24744bur bl.Adam.
Weduwn., midden v.h. land,
zkt. kont. met slanke VROUW
tot 60 jr., voorjaar thuis, in de
zomer grote stacaravan in
Loosdrecht, najaar 3 maanden
Spanje. Br. Ifst. met telef.nr. Br.
44-25674bur. bl Adam.

J.man, 31 jr., ondernemer,
goed uitziend, 1.70 m I, zoekt
vlotte, si., jongeVROUW tot 30
jaar. Omg. Midden-Nederland.
Br. met foto altijd antwoord.
Br. 44-25618 bur. bl. Adam.
WEDUWNAAR, 61 jr., zaken-
man, financ. onafhank., z.k.m.
blonde slanke vrouw, ± 45 jr.
Br. met tel.nr. en foto oer.
44-25750 bur. bl.Adam.
Langb., gesch.. Sur. vrouw, 39
jr., m. kind, z.k.m. MAN t/m 50
jr. Br. 44-25898 bur. bl. Adam.
Ser., eerl., goed uitz. vrouw, uit
goed milieu, met vele interes-
ses, zou graag DITO man ont-
moeten, bij voorkeur zaken-
man, voor vaste relatie, lengte
v.a... ± 1.78 m, leeft. 58-64 jr.
Br., graag met telefoonnr, 44-
-25654 bur. bl.Adam.
Omg. Adam/N.H. J.man, 44
jr., zelfstandig ondernemer,
zoekt lieve, sexy DAME om een
nieuw leven op te bouwen. Wie
durft te schrijven? Br. 44-25811
bur. bl. Adam.
3 VROUWEN willen aandacht,
sex, warmte, lief, lef, maf spe-
len, verwennen, avontuur.
Rood haar, 28 jr., slank, groene
ogen, impulsief, eigenwijs,
pos., wollig, scrabble, poezen,
creatief, stilte en dansen; zwart
haar, 25 jr., 1.85 m, slank, spon-
taan, ondernem., reizen, mu-
ziek, gezellig, brutaal en ener-
giek; blonde toverkol, 28 jr., vr.
fig., uitstraling, kameleon,
avontuurl., dieren, zelfst. ka-
rakter, positieve spanning. Br.
44-25612bur. bl.Adam.
Alleenst. dame uit goed milieu,
i.b.v. auto, z.k.m. nette HEER
uit goed milieu, 65-70 jr., voor
event. relatie en i.b.v. auto Ben
woonachtig in Zeeland in Z -VI
Br. 44-25382 bur. bl. Adam.
Aantrekkelijke zakenvrouw,
40+ , zoekt compagnon/LE-
VENSPARTNER om samen
nieuw leven/zaak op te starten
Gezocht: „complete" onderne-
mer met toekomstvisie èn ho-
pend hart. Brieven o.nr 44-
-25878 bur. bl. Adam.
Zakenman, 34 j., I. 1.80, met
een druk bestaan, z. een repre-
sentatieve en modebw
VROUW, 22-30 jr. (geen
kind). Br. met foto en telef.nr.
Br. 44-25913 bur. bl. Adam.
Spont. vrouw, 30 jr." los/vast
gebonden, zoekt leuke onge-
bonden 81-VRIENDIN voor ge
zelligheid en intiem genieten.
Br. 44-25687 bur. blad Adam.
VROUW (geb.) en vriend zoe-
ken mensen in zelfde sit., om
voor gezamenl. rek. huur van
discr. ontmoet.ruimte (Adam)
te kunnen voortzetten. Geen
groepsbijeenk Br. 44-25633
bur. bl. Adam.
Spontane, gezellige JONGE-
MAN van 28 jr., blond, 1.80, willangs deze weg een lief, spon-
taan meisje tussen de 25 en 30
jaar ontmoeten Brieven graag
met foto. Br. 44-25789 bur. bl.
Adam.
Repres vlotte slanke vr., 54 jr.,
1.67 m, i.b.v. won. en auto, fin.
onafh., m. br. interesse, z.k.m.
charm. goed uitz. HEER. 52-58
jr., enig niveau gew. Doel ser.
rel. Br. liefst m. foto, oer Br.
44-25822 bur. bl.Adam.
Wie durft? Wie kan nog lachen
en liefhebben? Wat ik zoek is
een lief MAATJE, ongeb., om
er nog wat v. te maken. Vrouw,
1.70 m, blond, 46 jr., bril, mo-
nogaam Br. m. foto o.e.r. Br.
44-25795bur. bl.Adam.
Jeh. Get., br., 27 jr., weduw-
naar, dien., zonder kind., 1.80
m, z.k.m. ZUSTER, 25-30 jr.,
bijvoorkeur Indon., evt. met
kind, om fijne vriendschap op
te bouwen, doel huwelijk. Alle
br. met foto worden beantw.
Br. 44-25821 bur. bl. Adam.
Charm. mcd. dir.secr., 49 jr.,
1.65 m, uitw. kinderen, omg.
Randstad, z.s.k.m. repres.
LEVENSPARTNER, beslist
goed nivo (b.v.k. weduwnaar).
Br. 44-25856 bur. bl Adam.
Waar ben je, die niet volmaak-
te, maar wel eerlijke, spontane,
trouwe en grote 50-60-j. MAN
van goed niveau? Gezocht door
49-j. slanke, vlotte, charm.
vrouw met tiener. Regio Den
Haag. Uitv. ser. reactie onder
nr. 44-25861 bur. bl. Adam.
Uiterlijk een klassieke zaken-
vrouw daarachter een warm
hart, spontaan en gezellig, 47
jr., zoekt een leuke LAT-
VRIEND, die het door zakenlij-
ke beslommeringen ook te druk
heeft voor een gezin. Mag het
qua gewicht 'n ietsje meer zijn?
Ja? Schrijf me dan, we leggen
de agenda'svlot naast mekaar.
Br. 44-25643 bur. bl. Adam.
Zr. J.G., 67 jr., zoekt kennism.
met BR. Br. 44-25509 bur. bl.
Adam.
ZAKENMAN, 47 jr., uit het zui-
den v.h. land, zkt. langs deze
weg kontakt met charmante,
slanke, spontane vrouw, liefst
ook uit zakenmilieu Br. 44-
-25315 bur. bl. Adam.
Ruimdenkend paar m/v, 50*.
zoekt dito paar in N-Brabant
voor VRIENDSCHAP. Br. 44-
-25746 bur. bl. Adam.
Slanke j.vrouw, 34 jr. met brede
belangst, z.k.m. JONGEMAN
tot 40 jr., HBO-nivo, optimist,
en sportief type, voor ser rela-
tie. Brief m. foto en tel.nr. oer.
Br. 44-25876bur. bl. Adam.
Ben het alleen zijn moe, woon
op GRAN CANARIA. Playa des
Ingles, mijn leeftijd is 54 jaar,
maar ik ben nog een echte
levensgenieter. Welke jonge
vrouw wil met mij samen van
de zon komen genieten? Brie-
ven graag met foto (op ere-
woord retour). Br. 44-25628
bur. bl. Adam.
Welke charm., slanke WEDU-
WE, zich net zo alleen voelend
als ik, van ± 56 jr., zou voor
een fijne relatie in kontakt wil-
len komen met een nette,
niet-rokende wedn., vader van
4 uitw. kind., eerlijk, trouw en
monogaam, net 80 jr, goed
gez., bl. haar en bl. ogen, lang
1.87 m, geen bar-type, niet
i.b.v. liggende gelden of onr.
goederen, wel met moed om
opnieuw te starten, wonend in
het W. van het land. Gaarne
enig nivo. Br. met ree. foto
oer. 8r.44- 25907 bur. Adam.
34-jarige jongeman zoekt
zachtaardige, lieve vrouw/
meisje, liefst kleurlinge of
AZIATISCH; houd veel van rei-
zen, lekker eten en eerlijkheid.
Br. 44-25879bur bl.Adam.
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t__\W2E___lESm\\W Personeel /

V die met een commercieel gerichte instelling op flexibele en daadkrachtige wijze de X
V verantwoording voor resp. de leiding kan nemen van Financiën, Administratie, V
v Credit Control en Geautomatiseerde Informatieverwerking bij één van onze cliënten. V
y Dit betreft een snel expanderende onderneming in import en export van relatie- xS geschenken en promotie-artikelen. Deze gezonde onderneming, die gevestigd is in xS. Midden Nederland, maakt deel uit van een internationale groep. Met meer dan 50 <o

S miljoen omzet en 50 personeelsleden behoort zij tot de meest belangrijke <^»S distributeurs van Europa op dit gebied. In verband met de voortgaande expansie <S
X wordt de organisatie-structuur van de onderneming daarop afgestemd, waardoor N,
X de vacature van Financial Manager is ontstaan. N

$V Wat wordt er verwacht: V
V - Een stevige persoonlijkheid met een scherp inzicht en een daadkrachtig en V
v overtuigend optreden; V
X - Gedegen en toepasbare kennis van administratie, financiën en interne organisatie xop HBO of tenminste vergelijkbaar niveau; y

<^> - Actuele kennis van en belangstelling voor de toepasbaarheid en ontwikkelingen <^><S van geautomatiseerde informatie-verwerking; S>
N - Een actieve interesse in alle aspecten, die voor de onderneming belangrijk zijn, \
X zoals internationale handel, valuta-ontwikkelingen, internationale logistiek, X
X moderne communicatie-middelen e.d.; X
V - Goede beheersing van tenminste Engels en Duits in woord en geschrift, werkbare V
V beheersing van andere Europese talen is zeer welkom; V
v - Ervaring in een soortgelijke functie opgedaan bij een exporterende onderneming o
X van redelijke omvang; S

- Gezien de verlangde ervaring denken wij dat u tussen 35 tot 40 jaar bent.
'S

S Wat mag u verwachten: N
N - Een zelfstandige en uitdagende baan waarin creativiteit, initiatief en ondernemings- X
N lust worden gewaardeerd; X
X - Prima honorering, in overeenstemming met het niveau van de functie; X
X - Toetreding tot het directie-team is t.z.t. mogelijk. V

X Hoe reageert u: V
X Uw interesse voor deze functie kunt u ons schriftelijk kenbaar maken, met bijsluiting x
V van uw curriculum vitae aan: Dijckhaeghe Advies Bureau, Postbus 117,6720 AC
X Bennekom. Indien u uitgenodigd wordt voor een nadere kennismaking, dan ontvangt «^X u vooraf nadere informatie over de onderneming en de vacature. Uw sollicitatie wordt S

door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Pas na overleg met u worden uw gegevens N/
met de opdrachtgever besproken. X

V V
Dijckhaeghe Advies Bureau

PLM DONGEN
GLASSDIVISION

Wie is PLM?
7Jlf\\Yolfliv%Cl PIM Glasindustrie Dongen 8.V., gevestigd op industrieterrein "De
UHUIK^LLtli l£ Wildert" tassenTilburgen Dongen, is sinds 1969eenzelfstandige dochter-

". " . onderneming van het internationalePLM concern.
(JVv^llCrCipClCrlt^ll PLM werkt volgens ISO-norm 9001 en is een van de modernsteen meest
i " j j " -i dynamische proces-industrieën in verpakkingsglas voor de voedings-en
DICQ. tXX 13riTn3, X_3.r_.Sd" drankenindustrie. Glas is een milieu-vriendelijk produkt dat eindeloos

kan worden gerecycled. Het afzetgebied van onze produkten bestrijkt
VOOT" f\_) t.OCKOTTISt voornamelijk Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.

En voor u als medewerker van groot belang: PLM is een sterk groeiende
onderneming, o.a. door een ovencapaciteituitbreiding begin 1992, met
meer dan 500 gemotiveerde collega's.
Ons bedrijf biedt energieke en gemotiveerde mensen prima kansen en
een zekere toekomst in een van de navolgende vacante functies:

Voor deafdeling Glasvorming wordt u opgeleid tot

MACHINE-OPERATOR
Als aankomend machine-operator staat u aan de basis van het

produkt en heeft uveel invloed op het eindresultaat.De interne opleiding
geeft u inzicht in het smeltproces, het homogeen worden en het
"louteren" van het glas, in de glasdruppelvorming en in de machinale

gaa± glasvorming. Uwkennis en vaardigheden hierinworden getoetst, waarna
u bij positief resultaat een certificaat ontvangt. U bent dan vakkundig

fIW _f___ Ut machine-operator wat u direct merkt aan uw salaris. De werkzaamheden

7S Een energieke, leergierige, praktische instelling. Een leeftijd tot
JP .__ V^^afvSm ■'aar" Voor de produktie-afdeling is een technische opleiding op

MM m .^i* _» IM Voor de afdeling E.TD. zoeken wij een

\'J_\ WT^kmk ELEKTROMONTEUR (M/V)
Ah| V__\ mniiiiiiiii "f Naasteen vakgerichte opleidingop MTS-niveau is een ruime erva-
y^W We^MÊa Hllv ""g'n Pr°gramma's een vereiste m.b.t. ontwerpen, program-
-1~"-:i.i""^ Er^^^B PM|| meren en in bedrijfstellen (SiemensenTelemecanique). De werk-
ü 7»_ I __4 m zaamheden worden in daedienstverricht. Na een inwerkperiode
■ ; :Rf * „___£ €_________&

myr '^ zult u bij toerbeurt ±12 keer per jaargedurende avond-, nacht-en
ITImI JJL v"aWwÉÉi ffi|ipl weekenddiensten consignatie dienst verrichten.

Naast een goed salaris, uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals o.a.
8% vakantietoeslag, 5% eindejaarsuitkering, minimaal 24 vakantie-
dagen, een gunstige premiespaarregeling en pensioenvoorziening, vrije

V ' | bedrijfskleding en tegemoetkoming in de reiskosten. De medewerkers
|Tg ï\f t-*£_,l«k if|f/_f/-CCa I ontvanBen eventuele consignatie toeslag. Degenen diein 5-ploegendienst
I Jet, _____ lICL/ 1 11 ldCSoC I werken ontvangen 28,5% ploegentoeslag, alsmede een toeslag voor het. . , _" , ~. t-»t ■» _r . eventueelwerken op feestdagen.i in een toekomst in glasbij PLM i
| | Hoe maakt uuw interessein een toekomst in glaskenbaar?
I U vult uw naam, adres en telefoonnummer in op bijgaande coupon.

Naam: . Dieknipt u uit, stopt u in een envelop en stuurt u naar PLM Glasdivisie
Dongen B. V., t.a.v. de afdeling Personeelszaken, Eindsestraat 133, 5105

A/jres- NA Dongen. Voor nadere informatie kunt u uiteraardbellen met de afde-
I ling Personeelszaken telefoon: 013 -792911.

I Postcode:

Woonplaats: I^LJVI
ThePositive Packaging People

i TeL: i
2/U/91 ' PLM Glasindustrie Dongen B.V, Postbus 60, 5100BC Dongen, Te1.013-792911

INSPECTEUR V/M
VOOR EEN RAYON IN HET DISTRICT NOORD-HOLLAND/T GOOI

Bij de afdeling Distributie van de sector organisatie- en improvisatietalent en goede Nederlandse Dagbladunie b.t. I
Transport & Distributie is een vacature ont- contactuele eigenschappen noodzakelijk. . unaeefSter van niaemee» I
staan voor een INSPECTEUR v/m die ver- Wij zoeken praktisch ingestelde MBO'ers
antwoordelijk is voor de distributie van met buitendienst-ervaring. Onze voorkeur Dagblad en NRC Handelsblad.
NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad. gaat uit naar kandidaten tussen 25 en Bijdochterondernemingen ver I

35 jaar met leidinggevende capaciteiten. schijnen Brabants Nieuwsblad, 'FUNCTIE Belangstellenden dienen woonachtig
De inspecteur maakt deel uit van een team te zijn in het rayon danwei bereid zich te De Do""enaa'- *'/" e" Cou,w

dat werkt onder de verantwoordelijkheid zijner tijd daar te vestigen. alsmede een aantal huls-aair
van een hoofd-inspecteur. Na een inwerk- huis-bladen
periode zal de inspecteur zelfstandig werk- ARBEIDSVOORWAARDEN
zaam zijn in hetrayon. Daarnaast is de Wij bieden een interessant pakket aan pri-
inspecteur verantwoordelijk voor de bezor- maire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
ging van zowel de ochtend- als avond- onder meer bestaande uit een aantrekkelijk
bladen en draagt zorg voor een optimale salaris en een autoregeling. H____k.
serviceverlening aan de abonnees. Vanuit Wij zijn graag bereid u tijdens kan- §§|x.
deze verantwoordelijkheid coördineert zij/ tooruren telefonisch meer informatie te
hij de werkzaamheden van distributeursen verschaffen. Telefoon 010-406 7613.
ziet toe op de juiste uitvoering van de werk- Uw schriftelijke sollicitatie kunt u rich-
zaamheden. ten aan de Nederlandse Dagbladunie b.v.,

t.a.v. de heer G.J.J. Sipkens van de staf-
FUNCTIE-EISEN dienst Personeel _ Organisatie, Postbus
Vanzelfsprekend zijn voor dezefunctie 945, 3000 AX Rotterdam.

üürAWaW '____r

DAGBLADUNIE
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De wegligging van BMW's is spreekwoorde- om sneller te betalen en om daar een gewoonte van;
lijk. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van de groei van te maken. Daarnaast de financieel manager en
BMW Lease. Een werkmaatschappij van BMW de directie adviseert over de acceptatie van nieuwe \
Nederland, die inmiddels een begrip is op de Neder- cliënten. Kortom, iemand die met veel gevoel voor \
landse autolease-markt commercie de vaart in de cijfers houdt i

Vanzelfsprekend heeft BMW Lease een ge- Achtergrond: MEAO-niveau, bij voorkeur i
automatiseerde financiële administratie. Wat uiteraard ervaring in een soortgelijke functie. Een sterke
niet betekent dat alle betalingen ook automatisch persoonlijkheid die zich schriftelijk en mondeling uit- \
op tijd binnenkomen. Daarom zijn we op zoek naar stekend uitdrukt Leeftijd 25 tot 30 jaar.
een medewerker debiteurenbewaking m/v. lemand . Zorgt u dat onze cijfers 'sporen? Stuur dan Ü
die verantwoordelijk wordt voor tijdige betalingen. uw sollicitatie en cv. naar de heer H.J. B.

Die, als het te lang duurt, contact opneemt Kuiper. Voor meer informatie kunt u con- ÉttJ 'met cliënten. Telefonisch of schriftelijk Ze aanspoort tact met hem opnemen, 070-3956240.I . . . . >i
BMW LEASE BV, EINSTEINLAAN 5, 2289 CC RIJSWIJK. ï

———— ———
ACCEPTANT ZAKELIJKEKREDIETEN M/V j

B.V. Financieringsmaatschappij "VOLA" maakt deeluit van het de zakelijke kredietverlening en beschikt overeen opleiding op MEAO- i
Nationale-Nederlanden Concern en vervult een aktieverol bij dekrediet- BE-niveau, eventueel aangevuld metbankopleidingen (NIBE Kl). N
verstrekking in ons land.Via de verzekeringsadviseur wordt een veelzijdig Daarnaast bent u analytisch, flexibel, vaardig in schriftelijkrapporteren en I
pakket financiële dienstverleningvoor zowel particulieren als bedrijven op beschikt u over een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
demarkt gebracht. Uw leeftijd ligtrondde 25 jaar.
De aanvraagbehandelingvan grotere zakelijke kredieten alsmede dievan»
concern- en arrangementsrelaties vindt plaats ophet hoofdkantoor. ntpriFM wit
Wegens voortgaande groei van de zakelijke kredietverlening iser ophet . '' .. . ~ ,, % . . r , -7 < i-i V_■ i ■ Naast een afwisselende en interessante werkkring bieden wii een eoed Xhoofdkantoor behoefte aan een Acceptant Zakeli|ke Kredietverlening. . ~ .... ... , '~ b ,

r salaris en aantrekkelijke secundairearbeidsvoorwaarden. Wij hanteren als
WAT TAAT II DOFNT financieringsmaatschappij deAlgemeen Verbindendverklaring van bepa- *
-r . i i ~.,

, , , , ,
i. lingenvandeßank-CAO. I1 ot uwtaken behoortvoornamelijkhet beoordelen vankredietaanvragen B 4

met inbegrip van decijfermatige analyses. Vanzelfsprekend komen daarbij
derelevante juridischeen fiscale aspecten aan de orde. Tevens onderhoudt SOLLICITATIE.
u daartoe intensiefcontact met zowel accountmanagers als cliënten. Heeft ubelangstelling? Schrijft u dan naar ons hoofdkantoor, Mr. Treub-

laan 7,1097 DP Amsterdam, ter attentie van de afdeling Personeelszaken.
WAT VRAGEN WIJ. Voor meer inlichtingenkunt ubellen met de heer M. Sluijter, telefoon
De medewerker die wij zoeken heeft ervaring opgedaan op het gebied van 020-56122 31.

■^^Li_^JlJ________?J financieringen
i-^^MjMW[l|HHB_pJ ;;;^^B|BMpp___f^MM^^x WkW

zaterdag 2 november 199110
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f SPEURDERS
Telefoon:020-6 805805 'Telefax: 020-5858030
Postbus 376, 1000EB Amsterdam_ Huwelijk, kennismaking enz.

*>" 81. MAN, 46 jr., 1.76 m,iBO-nivo, zoekt LAT-rel. met
antr. vrouw, 25-45 jr. Br. Ifst.!-____2s6B9 bur. bl.Adam.
i^jke lange, slanke, aantrek-I="Jke vrouw tussen 40 en 50ar, uit zeer goed m j|jeu onge_
£nden en probleemloos, met

geest en ge-
p' voor humor, stijlvol en"et-rokend zou kennis willenlaken met een dito HEER, 61ar. 1.85 m lang, acad. niveau,me job en financieel onafhan-! «'Jk, wonende in midden vanF 'and. Als je ook spontaan°n aard bent, gezeligheid, ten-p. muziek, reizen en natuur je"nspreken reageer dan ,jefst
I \, oto en telefoonnummer.'-7J125625 bur. bl. Adam.
£="■ 49 jaar, rustig en roman-r " van aard, houdt vanTx^e/1 en natuur, creatief,
'Rni ~.ennismakin9 met lieve"°UW, die huiseNjk en■ ensiustig is en met vakantie["Jaarlijks. Br. 44-25775 bur.fcA__arrv
f"d man, 34 jr, 1.66 m, z.k.m.
knr' Qnreite J dame- 25-35 i'-.|°°' SER. relatie. Br. 44-25809K-bU^am__
ffeduwe 60 jaar, 1.82 l„ volst,

.'t Re" 20ekt leuke MAN, 58
,|, ;?'lf, van MBO-niveau.'^±25778 bur. bl. Adam.Bk 40 jaar, 1.72 m, Duitser,< a-niveau, sportief, niet-ro-
e ' 20e,kt aardig MEISJE voor""eerlijke relatie. Haarlem of

xdam"19' 8r44-24444burbl-

' nJ!n' i 26 Jaar. wil graag eeni^e VRIENDIN tot 28 jaar,
'ten. Ult9aan (disco, strand,
huk n een aezellig avondje

';a's.,umgeving Zuid-Holland.
Ir 44 dJk er9 belangrijk.■ jjg~SJJ__l_bur-bl. Adam.
t ■ VR. zkt. mnl. partner tot

" om 0p 50.50-basis huis/"sion m Zandvoort te kopen.
Ir Aa-? 3e|fkkig te worden.:yt2§glbur.bl. Adam.1ron E "kenman zoekt jonge
ir ÏJ7Voor een losse relatie.

bur. bl. Adam.
denman, 35 j., zoekt lieve,?eduitz. VROUW voor hechteR*t omg. Haarlem. Br.
i bl. Adam.

Berk- Sur. vrouw (Ned. nat),
n J?ar, slank, 3 kinderen, 9, 8
r /lia~r' zkm- serieuze MAN.7^25^7 bur. bl. Adam.r-ftijd onbelangrijk. Zoek je

' vriend die wellicht meerJe kan gaan betekenen? Ofjrrn get ie wens is, om in de
Hap Van een Jon9eman te
ourio dromen die van je
CL, ■ Schrijf mij dan, wie
rr7, nik die Jongeman. 1.85_S' alleenstaand, financieel'a;hankelijk, eerlijk en| i, 'huwbaar. Wie schrijft krijgti i,.1" antwoord. Leeftijd onbe-
ir-rnp,k, Belangrijk is dat je eenIClV

L
R°UW bent en als het

rVi i Jk ls 9raag brief met fotoj4 ,'e telefoonnummer. Br.jf-r^lT bur. bl. Adam.
|f, enman, 50j., vrijg., z.g. niv.,
t ser. rel. m. MASO meisje/
jejll '9eb- 9- bezw). Absol.Fscr I

tlaven v- Je 'nt- gevoel.
ir /t/i 00%. Evt. inwon. mog.

bur. bl. Adam.
tv

armante dame, 65+, goedIk'in er Jonger uit, modieus,
I(bv Serieuze goeduitz. HEER,
M t_!*t- fin- onafh., 60-70 jr.

1fen" rn- HBO-niv„ ongebon-
Pto'.iT'9 N--Brabant. Br. met
ifc^jgggburbl. Adam.Lb

elll9e vrouw (63), midd-
zoekt VRIEND in

am' liefst met auto. Br.! fe^SËburbl. Adam.
I loerJe h Jr'' schuldl- gesch.

eve v/D^.an' niet roker, zoektIrVr'OUW, omg. Randstad.ftjppggObur. bl. Adam.

" 61^ voor onze schoon-
k l°ed ,',. 7*' Jaar, gescheiden,

''eegs, 110'''Km lang, ver-dij7jr' 1 kind inwonend,
Portie !e' een serieuze,

' aar MAN tussen 45 en 52
iijw ?

0r corr. en toekomstig
Jefst ' Wll in Holland wonen.

i 'orr ino^^ fir|anc. situatie.1 'rief' ' En9els of Portugees.
4-2&£iJOXo oer. onder nr.fe^bur-bl. Adam.

I aken ê' goed niv., 55+ , ex-
kn\ MA0n- m'dd. v.h. land,
eerst ut van 9e'''k niv-
-lu?ieku?iek J""rel). Interesses:
n Ik', ouwburgbez., rei-

_h U\«foek warmte en gezel-
r. m. tel. en foto.
_7i^g£Lbur. b, Adam

kAN a^ vroiJw, 61 j., zoektV44 yl^ l Brieven m. telef.
JëgTv^gjbur. bl. Adam.loekt naPPe Holl. man, 42 jr.,
fROu\A,een mollige/volslanke
lrotisch van 2°-55 jr., vooriüT-bl l relatie Br. 44-25788

P, °od
ü dfnkende man, onafh.,

m.6_ g 'angs deze onsymp.
:%6t ccn 9 in contact komen
¥'eik hl Vrouw va- *3° 'r:^ IT Lief«nJf9 ik Je graag Prlvé
Éacties M|dden-Nederl., alle
il S. cc worden ser. beantw.
H 1.44 ?rJ_t0kan 9een kwaad.

bl.A'dam.
na ne r, Jr"■ 9°ed milieu,= e^een afh" zkm- vlotte, al-
i °ntw heer' tot 63 ir-! *-257rvi ?f Achterhoek. Br.!7^^l_bi Adam.
| e, S|aen

n
kman' 2kt vlotte, knap-

535 .Xe jonge vrouw tussen
'"44 *,^- erotische relatie.
ÏAi^lsbir. bl. Adam.

'80-'ni '"■" 1-78 m' ti kg-; ank P ' 2sk m. slanke (vol-I >to 'v
;rouw. 45-55 jr. Br. met

I SBl->r.n/of telef.nr. Br. 44--i elijkp n komen met een hui-
er\ AARDIGE man. Ik

't nf9J k|nd van 10 jr. thuis.
'to -°L h_^dskl. onbel. Br. m.l^i^_2bur. bl, Adam.

Ondernemer, suksesvol, sym-
pathiek, rijk, good-looking, 45,
1.85, woont en leeft op niveau
in modern klassieke stijl. Met
hobby's: reizen, kunst, tennis,
hippische sport, exclusieve
sportauto's. Net als jij heb ik in
principe geen advertentie
nodig. Je bent een attraktieve
VROUW tot 32, tot 1.78, niet-
rookster, van niveau, represen-
tatief en slank. Je hebt klasse
en een fijne baan zoals direk-
tie-sekretaresse. Wat vind jij
van een voorzichtige kalm-
aan-start? Op een leuke brief
met foto antwoord ik onmid-
dellijk. Geen foto, geen
antwoord. Brief onder nr. 44-
-25655 bur. blad Adam.
Misschien ontmoet ik binnen-
kort mijn allerliefste vriendin...
Die charmante vrouw, rondom
de 40, die een goede kameraad
weet te waarderen. Laat ik
eerst iets over mezelf vertellen.
Ik ben een man van 49, 1.75 m
lang, werkzaam in de grafische
sector, woonachtig in Den
Haag, gescheiden - maar ge-
lukkig zonder problemen. Mijn
vrienden vinden mij aardig,
humoristisch en bescheiden.
Net zoals velen met mij houd ik
van vakantie, gezellig uitgaan
en gewoon jezelf zijn. Ik zoek
een eenvoudige, LIEVE vrouw,
die samen met mij een fijne
toekomst wil opbouwen. Zij
mag best een beetje sportief
zijn en gevoel voor humor heb-
ben. Stuur een korte brief on-
der nummer 44-25712 bureau
blad Amsterdam, en doe er
even een foto bij. Je kunt altijd
op een reaktie rekenen. Dat
hoort zo in het leven.

020-, goed uitz. aantr. man, 43
jr., uitstek, maatsch. positie,
warm, sterk en open karakter,
denkt dat het leven met zn
tweeën aangenamer kan zijn. Ik
zoek lieve, slanke, aantr. jonge
DAME, ± 35 jr. Trefwoorden: "romantiek, humor, reizen. rSchrijf een korte brief naar nr.
44-25891 bur. bl. Adam.
Aantr., charmante, bl. vrouw,
1.72 m, gesch., fin. onafh.,
z.k.m. ongeb., repres. MAN
(40-46), goed nivo, voor LAT-
relatie. Trefw.: diepgang,
warmte, humor, genieten.
Omg. Utrecht. Br. met foto
o.nr. 44-25664bur. bl. Adam.
"Weduwe, 71 jaar, zoekt Chin./
Ind. VRIEND. Omg. Dordrecht.
Br. 44-25718bur. bl.Adam.
Vrouw, 35 jr., won. Adam,
z.k.m. aard. MAN voor relatie.
Br. 44-25035bur. bl. Adam.
Tijd om elkaar te zoeken is er
niet, wel om elkaar te ontmoe-
ten? GOODLOOKING, 6 talen
sprekende vrouw, 30 jr.,
v.z.g.h., 1 kind, bemidd., eigen
huis, fin. onafh., zkt. lieve man
z. kind, tot ± 42 jr., v. hoog ni-
veau, m. humor, erotisch en
zeer bemidd., Adam e.o. Br.
44-25824bur. blad Adam.
Zusje zoekt voor haar lieve,
spontane, sportieve, blonde
jongebroer (31), die houdt van
avontuur, een gelijkgestemde
vrolijke JONGEDAME om sa-
men met hem leuke momenten
te beleven. Ben je zon type
reageer met pasfoto onder nr.
44-25904 bur. blad Adam.
Nederl. gezinde ZIONIST, ont-
wikkeld, cultureel, wenst hu-
welijk m. j.dame tot 34 j. die in
Israël wil wonen. S.v.p. SGhr. in
Frans of Engels, graag m. foto.
Br. 44-25886bur. bl. Adam.
ROEMEENSE vrouw, 37 jaar, 1
dochter, zoekt serieuze man,
voor huwelijk. Br. 44-25850 bu-
reau bladAdam.
Man met eigen inzet (woon-
ruimtes), 66 jr., maat 53, met
uitstraling, won. N.-Br., niet
geb., ziet de mooie jaren voor-
bij gaan. Reageert de leuke,
representatieve VRIENDIN, die
ik mag verwennen. Serieus is
mijn doelstelling. Br. 44-25011
bur. bl. Adam.
Filipp. vrouw z.k.m. MAN, lft.
25-45 j., voor ser. relatie. Br. m.
foto: 44-25723 bur. bl. Adam.
CHARM. wed. 63 jr., financ. -onafh., woonachtig 0.-Gld.,
z.k.m. gezellige heer uit goed
milieu, niet gescheiden. Br.
44-25709 bur. bl. Adam.
HORECA-MAN met eigen zaak
(seizoenbedrijf), z.k.m. met
een slanke, goed uitziende
vrouw, leeftijd 40-45 jaar omg.
Adam/Utrecht. Br. 44-25590
bur. bl. Adam.
Welke heer, groot, 69-75 jr.,
goed niv., wil SERIEUS kerm.
maken m. charm., si. vrouw, v.
een fijne rel., omg. Z.-H./N,-H.
Br. 44-25836bur. bl. Adam.
Wedn., 62 jr., HBO, eig. comf.
woning en auto, dik pensioen

1(2x mod), doch ook een han-
dicap, z.s.k.m. si. VROUW,
goed niveau, huidkleur en/of
lichte handicap geen bezwaar.
Br. 44-25783bur. bl. Adam.
Jonge vr., 45 jr., slank, 1.73 m,
„paardengek", tennisenth.,
zoekt sport, lieve VRIEND. Br.
44-25880 bur. bl. Adam.
Hilversum, charmante vrouw
(Stier), gezond en vitaal, hui-
selijk, financieel onafhankelijk,
geen kinderen, zoekt vriend-
schap met een MAN, goed ni-
veau, HBO, tot ongeveer 55 jr.
Eventueel later benedenverdie-
ping beschikbaar. Br. 44-25914
bur. bl. Adam.
Aantrekkelijke, spontane,
slanke vrouw, 29 jaar, z.k.m.
idem MAN, ongebonden, 30-
-35 jaar, gevoel voor humor.: Doel: vriendschap en wie weet?
Alleen serieuze brieven met
foto worden beantwoord. Br.
44-25752 bur. bl. Adam.
Aantr., donkerh. 30'er, geb.,.z.k.m. lieve, forse, moll./zeer
dikke NEGERIN met veel harts-
tocht. Leeft. onb. Br. 44-25844
bur. bl. Adam.

Unieke, attractieve blondine

Pt kg, riante flat bewon. Randstad, zoekt LAT-
met integer heer. Br. 44-25676bur. bl. Adam.
jaar, I. 1.76 m, donkerblond, met een druk za-

Irinker en roker, wil graag een vaste, liefdevolle
vrouw, ± 28 jaar, die interesse en begrip heeft,
laf en toe uit eten gaan.
Nt, rustig, liefde en warmte kunnen geven en
zijn waarmee je kan lachen en huilen en elkaar
lelangstellingzie ik je brief komen, evt. m. foto.

Br. 44-25887 bur. bl. Adam

Personeel/

NVOB
NEDERLANDS VERBOND VAN
ONDERNEMERS IN DE BOUWNIJVERHEID
Het NVOB is een werkgeversorganisatie van ondernemers in de
bouwnijverheid en heeft onder meer tot taak het behartigen van de
belangen van de ca. 5.000 aangesloten leden. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Baarn. Naast het hoofdkantoor te Baarn kent het
NVOB nog 11 gewestelijke kantoren.
Voor ons hoofdkantoor zoeken wij opkorte termijn:

. ten behoeve van de juridische sector van de Afdeling Voorlichting
en Advies een

FULL-TIME
SECRETARESSE(M/V)

Functie-eisen:
- opleiding HAVO/MEAO, bij voorkeur aangevuld met een secreta-
resse-opleiding;- enige jaren ervaring als secretaresse;

- goede vaardigheid in typen (bij voorkeur ervaring met tekstver-
werking);

- vaardigheid in agenderen en archiveren;
- goede contactuele eigenschappen.
Voor meer inlichtingen kunt u zich in verbinding stellen met de
heer G. Engelen, telefoon 02154-27208.
Het NVOB kent uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden. De honorering zal in overeenstemming zijn met de aard
van de functie, alsmede ervaring.
Schriftelijke sollicitaties, gaarne binnen 10 dagen, aan ons adres
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn, t.a.v. mevrouw E. van den Berg.

JB^__f __. A BOAS BV- distribueert als importeur
l-£fl m <^L^^^ van Gourmet Foods en Wijnen een

mW _f_i^___^_k 9root aantal bekende merken zoals:MmMr MWèam^ÊL-MW * Royal Mail vruchten-, vis- en
GOURMET FOODS & WINES SINCEIB63 groentenkonserven

* John West viskonserven
* Campbell soepen en V-8 sappen
* Devos Lemmens sauzen

' * Lyons' thee
* Eschenauer Bordeaux wijnen
* Burdon sherry

Ter versterking van onze Food Divisie zoeken wij een:

VERKOOP BINNENDIENST
COÖRDINATOR (M/V)

De funktionaris is verantwoordelijk voor:
- de kommercieel-administratieve behandeling van offertes en orders;
- de ondersteuning van onze buitendienstmedewerkers;
- het leiding geven aan een aantal binnendienstmedewerkers;
* het geven van voorlichting ten aanzien van de produkten, de markt en

de bewegingen hierin;
- het verrichten van werkzaamheden voor de verkoopleiding, o.a. het

maken van omzetanalyses, rendements- en margeberekeningen
(rekening houdend met speciale wensen van afnemers).

Kandidaten voor deze interessante funktie dienen aan de volgende eisen
te voldoen:
- opleiding op HBO-niveau;- leeftijd tot 30 jaar;
- werkervaring op een commerciële afdeling;- gewend zijn om veelvuldig te „kommuniceren" met andere afdelingen;- bekendheid met automatiseringsapparatuur;- kennis van de levensmiddelenbranche is een pre.
Heeft u belangstelling voor deze dynamische funktie dan verzoeken wij
uw schriftelijke sollicitatie met essentiële gegevens te zenden aan
BOAS 8.V., t.a.v. de heer P. J. Mulder,
Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer.

EEN LEUKE BAAN BIJ 140 KM/UUR!!

■■■■ Wagons- Lits is een groot
internationaal bedrijf op

cffitlff het gebied van horeca en
toerisme

De Spoorwegdivisie van Wagons-Lits is intensief aan het
vernieuwen en bereidt haar organisatie voor op een groeiend
aantal reizigers tussen nu en het jaar 2000.
Om een optimale service aan een zeer gevarieerd publiek te»
kunnen bieden zijn wij opzoek naar enthousiaste, dynamische
medewerkers voor de funktie van

TREINSTEWARD/ESS
Na een inwerkperiode zal de Treinsteward/ess dranken en kleine
etenswaren aan de reizigers verkopen met behulp van een minibar.
Rekening moet worden gehouden met lange werkdagen, die ook
in het weekend kunnen vallen.
Van de kandidaten verwachten wij, behalve de nodige inzet en
enthousiasme:- een uitstekend gevoel voor dienstverlening;
- een representatief voorkomen;
- improvisatievermogen;
- de nodige zelfstandigheid;
- eën leeftijd tussen 18 en 40 jaar;
- horeca- en/of verkoopervaring.
Bent u geïnteresseerd in deze funktie en woont u in
AMERSFOORT, AMSTERDAM, EINDHOVEN of
ROTTERDAM?
Bel dan op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur
met de afdeling Personeelszaken, telefoonnummer 020-6244011.

I^^
Wij zoeken op zeer korte termijn gegadigden (m/v) voor de► i functies van

J rayon manager
en

8 medewerker
|: bedrijfsbureau
"'T Rayonmanager Medewerker bedrijfsbureau

Van de kandidaten verwachten De werkzaamheden van de
l _ wij dat ze, behalve een kwali- medewerker bedrijfsbureau
S_£ » teitsbewuste commerciële bestaan uit het met behulp__~t

instelling, tevens initiatieven van bouwtekeningen, gebou-
durven nemen. De manager wenbezoek of anderszinsJJ_£ draagt zorg voor een opti- aangeleverde gegevens vest-je male inzet van schoonmaak- leggen van objectinventarisa-

rSl personeel, materiaal en ties, het maken van prijs-lD materieel binnen het rayon. calculaties, offertes en
«.
_ Voorts bewaakt hij/zij de schoonmaakprogramma's.

__3 kwaliteit van het geleverde De functionaris beheert
—-' schoonmaakwerk en de pro- tevens de Uitbestedingen
fD ductiviteit van het personeel, aan derden en legt deze

***^ De manager onderhoudt ver- gegevens inzichtelijk vast.
Ifs der contacten met bestaan- .
/ts de opdrachtgevers en zet ~"!i,,Srs!,:.__ zich in voor de werving van " MBO/HBO-niveau,
3 nieuwe opdrachten. " vakgerichte opleidingen,

bijvoorbeeld Hoger Kader
Func.tie-eisen: schoonhouden gebouwen;

" HBO-opleiding (Huishoud- " ervaring met betrekking
wetenschappen, Hotel- tot het maken van calcu-
school, etc); laties en het uitwerken

" Hogere Kaderopleiding van offertes, bij voorkeur
Bouwcentrum is wenselijk; opgedaan in de schoon-

" managementervaring in maakbranche;
de schoonmaakbranche; " ervaring met PC-gebruik,

" goede contactuele eigen- onder andere LOTUS 123
schappen; en WP 5.1.

" ervaring in soortgelijk
werk is een pré; .

" rijbewijs BE.

Wij bieden:

" een salaris overeenkomstig de zwaarte van de functie;

" opname in een pensioenfonds;

" 23 vakantiedagen en 13 ATV-dagen;

" de rayonmanager krijgt een bedrijfsauto ter beschikking.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
met de heer W.G.C.M. Kelder, Hoofd Personeel & Organisatie
of met de heer A. Bouwmeester, Hoofd Operationele Zaken
(voor de functie van rayonmanager) of met de heer
R.J.H. Dekker (voor de functie van medewerker bedrijfsbureau).

Sollicitatie:
U kunt solliciteren door binnen 14 dagen telefonisch contact
op te nemen met de heer W.G.C.M. Kelder, tel. 020 - 613 92 21.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
SGA, t.a.v. de heer W.G.C.M. Kelder, Gyroscoopweg 82-84,
1042 AX Amsterdam.

NatlOnal Starch & Chemical B.K^
NATIONAL STARCH& CHEMICAL B .V., te Zutphen isonderdeelvan hetgelijknamigesuccesvolle

Amerikaanse concern: een van de grootste producentenvan lijmen,dispersies, gemodificeerde zetmelenen
S speciale polymeren.De vestiging telt 130medewerkers. NationalStarch& ChemicalB.V. legt sterk de nadrukop integrale
f kwaliteit doorteamwork en heeft daardoorop diverseprodukt/markt combinaties een leidende positie in demarktbereikt.
M Binnen deBusiness GroupSpecialProdüctsvormt deFoodCoatingeen belangrijkewerk uniten iséén van de belangrijkste \^Ë producenten en leveranciers van o.a.kaascoating''world-wide". Inverband met deVUTregeling van dehuidigeAccount %

Ë Managerzijnwij opzoek naarkandidaten (m/v) voor defunctie van %

/ European account manager 1
I food & cheese coating I

die zich in een markt-nicheall-round profileert

De baan: verkoopplan en budget openrappor- Gebodenwordt:
-IJbent verantwoordelijkvoor de omzet teert aan deBusiness Group Manager. - Een zeerzelfstandige baan meteenI van "Food Coatings" waarbij de nadruk grote mate vanvrijheid, ruimte voor

in eerste instantie ligt op dekaascoating Gevraagdwordt: initiatiefen een veelheid aan (inter-
produkten. - Een energieke, zelfstandige en nationale)contacten.

- TJ bewerkt daarvoorzelfstandig de flexibele "ambassadeur diezich o.a. - Een internationaal georiënteerde
markt. InNederlandbezoekt u de in deEuropese kaassector profileert. organisatiemet een uitstekende
afnemers en prospects (kaas- - Uitstekende contactuele eigen- reputatie, marktleider ophaargebied
producenten enkaashandel)zelf. schappen. en deel uitmakend van een succesvolle
In hetbuitenland bezoekt u - Een zakelijke en doelgerichte Nederlandse multinational."
afnemers voornamelijk samen met commerciële instelling. - Een goed salarisen uitstekende
agenten. - HBO-niveau, levensmiddelen- secundaire arbeidsvoorwaarden,

H - Indien nodig treedt u op alstrouble- technologie (zuivel) iseen pré. waaronder een auto van dezaak.
■ shooteren geeft adviezenaan uw - Goede beheersing van minimaal de ■■ afnemers, daarbij ondersteund doorhet Engelse en Duitse taal. Wilt uuwcarrière een internationale ■M product-development laboratorium. - Enige jarenwerkervaring. dimensiegeven? m
% - U onderhoudtcontacten metalle - Leeftijd 30 -35 jaaren bereidomveel Schrijfdaneenkorte brief met cv., onder Ë% relevante nationale en internationale tereizen. vermeldingvan ref.nr. 24.6463 naar Ë

leveranciers en institutenbinnen deze * Mercuri Urval8.V., M
bedrijfskolom. _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_k. Velperweg27,

- U signaleertmarktontwikke- Mk It 6824 BC Arnhem.
X^ lingen, stelt.aarlijks het |t^^y3^__T_TOT?li ' TeL:OB5-458688- >^

__Ï»^^V^| De Echo Pers \
__%1 _ Jr **\ (onderdeel van de f. Vam _■ mm I —~. WM S ■ 1■ *_awM a Holdingmaatschappij JDe Telegraaf) realiseert _^

___^ °3-& huis-
_mr_om^^S_^^Ê _^__ aan-huis bladen
M £m__ __^_^^^^^^ De Echo. Amstelveens-
VL_m_mw Ë E I en Amstellands
y^_ama*_m_^M __f Nieuwsbladen

HetGezinsblad.

Verslaggevers van huis-aan-huisbladen
weten datachter elke deurnieuws ligt.
Menselijk nieuws, zakelijk nieuws,
bestuurlijk nieuws, buurtnieuws.
Zon man ofvrouw zoeken wij voo.' de
redactie van één van Nederlands
grootstehuis-aan-huis-bladen, het
Stadsblad De Echo te Amsterdam.

REDACTEUR/
VERSLAGGEVER (M/V)
Wij zoeken iemand met enkele jaren
journalistiekeervaring in de
krantewereld, die Amsterdam alszijn
broekzak kent, meteen opleiding op
minimaal HAVO-niveau, leeftijd rond de
25 jaaren in hetbezit van rijbewijs B.

Die iemand moetzelfstandig kunnen
werken en zich toch rimpelloos kunnen
voegen ineen jongredactieteam.

De overigekenmerken voor deze
functie zijnvoor een journalist met
ervaring bekende gegevens.

Hij/zij woont vanzelfsprekend in
Amsterdam en is er, als hetevenkan,
geborenen getogen.

Sollteftattes-binnen 7 dagen-te
richten aan B.V. Uitgeverij De Echo,
afd.Pers. Zaken,La.v. deheer
R. de Slegte, postbus 376,1000 EB
Amsterdam,telefoon 020-5852373.

'

r—w—\r--—w—'-<>>HAFELE
Hafele is een groep van ondernemingen op het gebied
van Beslagtechniek en Meubelfournituren, bekend over
de gehele wereld.
Hafele exporteert naar meer dan 100 landen en is als
producent en handelsonderneming een belangrijke
partner voor industrie, ambachten handel.
Voor een intensievere bewerking van de Nederlandse
markt zoeken wij voor zo spoedig mogelijk een

Buitendienst-
medewerker
voor een reisgebied in het westen van Nederland
Als ideale medewerker denken wij aan een dynamische
vakman met buitendienstervaring en affiniteit met be-
slagtechniek.
Zijn taak zal zijn dezakelijke betrekkingen tot onze klan-
ten in de meubelindustrie, interieurbouw en handel te
onderhouden, uit te breiden en nieuwe contacten aan
te knopen.
Wij bieden een breed op de markt afgestemd verkoop-
programma, een goede klantenkring, verkoopbevorde-
rende maatregelen en uitstekende ondersteuning door.
een goede organisatie.
Vanzelfsprekend bieden wij een goed honorarium,
goede sociale voorzieningen en een onkostenregeling.
Als u zich voor het bovenstaande interesseert, wordt u
verzocht uw sollicitatiemet de gebruikelijke bescheiden
(kopieën van diploma's, cv., pasfoto) te zenden aan
Hafele Nederland BV
t.a.v. deDirectie
Postbus 1085,
7301 BH Apeldoorn

SB| I Beslagtechniek en Meubelfournituren

l ;i jv j\. n

INBBS
Reizen Is een fut/service reisorganisatie met meer dan 60

jaarervaring in de reiswereld. Inmiddels uitgegroeid tot één van de
grootste in Nederland, dankzij een professionele marktbenadering
en een veelzijdig produktenpakket. Daarnaast varen Budget Air,
specialist op hetgebied vanvliegtickets en Professional World Travel
gericht op de zakenmarkt. onder de vlag van NBBS Reizen een
duidelijk eigen, suksesvolle koers.
De ruim 400 medewerkers van NBBS Reizen voelen zich thuis in
dezedynamische, eigentijdse organisatie, meteenmeer dangemid-
delde werksfeer. Het hoofdkantoor is gevestigd te Lelden; de 31
NBBS Reiswinkels liggen verspreid over 25 steden.

Voor onze afdeling Inkoop Lijndienstvluchten op het
Hoofdkantoor in Leiden zoeken wij een enthousiaste

Kommercieel Medewerker
Lijndienstvluchten (m/v)

dieonderleidingvan deManager InkoopLijndienstvluchten
zorg draagt voor de uitvoering van diverse kommercieel
ondersteunende aktiviteiten t.b.v. de in- en verkoop van
Lijndienstvluchten.

WERKZAAMHEDEN:
* De bevordering van omzet en resultaat dmv. de ontwikkeling en

uitvoeringvan in-enverkoopgerichte produktondersteunende aktiviteiten;
* het onderhoudenvan kommerciële kontakten met leveranciersen deeigen

verkooporganisatie;
* deverwerkingen analysevan relevante informatie m.b.t. produkt-, markt-

en omzetontwikkeling.

FUNKTIE-EISEN:
"Algemeneopleiding opHAVO/VWO-nivo,aangevu kJmeteen toeristische

vervolgopleiding;
*2 jaarkommerciële ervaring,KLM-2 nivo, alsmedeervaring metreserve-

ringssystemen en PC-gebruik;
* uitstekendeanalytischeen kom munikatievevermogensen vaardigheden.

REAGEPEN:
*Ben jeeen jonge,enthousiaste en kreatieve vakman of -vrouw en past dit

(JU profiel jou?Reageer dan direkt en schrijf een bondige brief metcv aan:
NBBSReizen, afd. Personeelszaken, Postbus 360,2300 AJ Leiden, o.v.v.

® vakaturenummer HlOO5 in de linkerbovenhoekvan de brief.

f_jerdag 2 november 1991
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Saab introduceertweer
een autodienergensop lijkt.

Saab heeft zijn reputatie vooral te danken aan auto's die "worlds>... Vaak wordt die term gehanteerd als een ABS, verhindert het doorslippen van de aangedreven,
opvallend 'anders' zijn. Doordat wij begonnen als vlieg- eufemisme voor 'kompromis'. Bij de 9000 CS is hiervan wielen en zorgt ervoor dat het grote vermogen onder alle
tuigbouwers stellen we nu eenmaal andere prioriteiten. bepaald geen sprake.Even een toelichting. Deregel is, dat omstandigheden goed en veilig op de weg gebracht
Zoals veiligheid, ergonomie, efficiency. Daaruit komen een auto met vijfde deur altijd PUT wordt. Saab is een van de weinigen 'ontwerpen voort die buiten de geldende norm en mode minder stijfen torsiebestendig is P^ ■■ÉI. met een dergelijke voorziening
vallen. Elke Saab heeft iets dat geen enkele andere auto dan een sedan. Maar Saab is erin I I als standaarduitrusting, zowel inj

_____&

heeft. Zo is Saab het enige merk dat ieder model geslaagd voor de 9000 CS een car- PBk %a kombinatie met een handgescha-
standaard uitrust met een filter voor de lucht die het rosserie te bouwen die even rigide mtE kelde als een automatische ver-

interieur binnenkomt, is als die van onze uiterst robuuste Lw|| snellingsbak.

Die functionele eigenzinnigheid is een van de sedan, de Saab 9000 CD. Als u hoge eisen stelt en j
'geheime' charmes van ons merk. Wie Saab rijdt heeft een mWM het niet onplezierig vindt om ute

strikt individuele keuze gemaakt en drukt daarmee een Ookonder dekap nogal 'afwijkend. onderscheiden vankollega's en relaties, dan zouden wij de
eigen, persoonlijke stijl uit. Motortechniek is ook een terrein waarop eigenzinnig- nieuwe Saab 9000 CS graag aan u willen voorstellen.

Voor alle automobilisten die de middelmaat heid ons niet vreemd is. Saab specialiseert zich al jaren in Maakt u eens een afspraak voor een proefrit met 1
graag aan anderen overlaten introduceert Saab nu weer extreem energie-efficiënte motoren. Ter illustratie: onze de dealer in uw omgeving. De kennismaking is geheel j
een auto met een geheel nieuw gezicht: de Saab 9000 CS. viercylinder 2,3 liter 16-kleppen turbomotor is zo vrijblijvend. U kunt altijd nog terug naar een auto die wèl'j

krachtig, dat hij bij optrekken van 80 tot 120km/u in vijf- ergens op lijkt.
Nieuwe Saab 9000CS: 'Thebestofbothworids'. de versnelling zelfs exotische 6-, 8- en 12-cylinders achter

De nieuwste Saab oogt in eerste instantie als een bijzon- zich laat. Toch is het brandstofverbruik bescheiden: inhet Saab 9000 CS vanaff. 64-950, -, Saab 9000 CD vanaf
der gelijnde zakensedan met een hoge, scherp gesneden stadsverkeer 14,6 Itr, bij 90 km/u 7,3 Itr,bij 120km/u 9,3 Itr f. 75-950, - (prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten).
koffer en een opvallend fraaie, lage neus. Pas wie goed per 100 km. Uleastal een Saab 9000 CS vanaff 1.713,- (op basis van\
kijkt, ziet de enorme vijfde deur, die opent van dakrand Niet nieuw, maar zeker vermeldenswaard, is dat 48 maanden, 20.000 km per jaar, excl BTW). Voor meer\
tot bumper. Ideaal voor het meevoeren van golftassen, de 9000 CS net alselke nieuwe Saab standaard is uitgerust informatie: Saab Lease, telefoon 076-793222.
spinnakers en andere 'zakelijke' attributen. met Saab ABS+3, dat we zonder schroom kunnen aan-

Met de 9000 CS introduceert Saab feitelijk duiden als het beste remsysteem ter wereld. Bovendien /i_ÉBs_^
een nieuwe kategorie auto's, die de beste eigenschappen heeft hij in turboversie ook standaard TCS (Traction I! WjjM fil W :
van 4-deurs en 5-deurs kombineert. 'The best of both Control System). Dit systeem, een soort omgekeerde van

B.V. Auto ImDortMaatschappijA.l.M.. Vianen. 03473-72604 (tijdens kantooruren).



Lexusiijn
Terwijl toch ook zoveel

mooie auto's te zien waren.
Die van Toyota bijvoorbeeld.

Met voor ons onbekende na-
men als Cresta, Vista, Cel-
sior, Windom, Chaser en
Mark 11. Zoals reeds gezegd,
de meeste modellen zullen
we hier nimmer te zien krij-
gen. Wel de Corolla waarvan
de nieuwe versie al in Tokio
te zien was. Een keurig uit-
ziende auto die geheel in de
lijn van de huidige mode
weer ronder en gewelfder
oogt. De sedan en coupé ko-
men overigens pas eind vol-
gend jaar naar Nederland.

Importeur Louwman & Par-
qui doet er alles aan om ook
de coupé-versie van de
Lexus, die in Japan Soarer
heet naar hier te krijgen. In
het totale Toyota-programma
is trouwens te zien dat de
Lexuslijn model staat voor de
meeste produkten van dit
merk. Zoals de prachtige
Aristo die ons jammergenoeg
verstoken zalblijven.

Van de concept cars bij Toyo-
ta is de Avalon zonder meer
de meest futuristische, de
AXV-111 echter de meest inte-
ressante. Deze laatste heeft
o.a. een cruise control die is
afgestemd op snelweg- of
stadsverkeer, een waarschu-
wing als men van rijstrook
verandert, een inparkeerau-
tomaat en een airbag in de
voorportieren.

Japanstweede merk Nissan— totaalproduktie personen-
auto's vorig jaar 2,3 miljoen
eenheden — liet eveneens
zien dat de concept car een
serieuze zaak is. Met een dui-
delijke filosofie, zoals Nissans
hoogste man Kume het om-
schreef: „We proberen op het
verkeer van de toekomst te
anticiperen. We hebben tot
doel gesteld dat onze auto's
moeten blijven bijdragen aan
een vrij en individueel ver-
keer." Nissan laat in dat ver-
band drie voorbeelden zien.

De dual-fuel TRI-K, bestemd
voor (interlokaal)stadsver-
keer, de extra ruime (4 +2)
Cocoon als familieauto, de
elektrische FEV als typische
stadsauto en de cabriolet
Duad voor openluchtgebruik.

De Serena is een concreter
geval. Deze voor veel doelein-
den inzetbare auto zit wat af-
metingen en inzetbaarheid in
tussen tussen het Vanette-

busje en de Prairie. De exem-
plaren die eind 1992 naar Ne-
derland komen worden in de
Spaanse Nissanfabriek ge-
maakt.

Bij Mitsubishi zijn alvast
de Colt en Lancer te bewon-
deren. Auto's die bij ons res-
pectievelijk in januarien au-
gustus 1992 te koop zijn. Het
is het wachten waard want
beide zien er zonder meer
aantrekkelijk uit en krijgen
nieuwe motoren. Ze zijn, met
uitzondering van de lengte,
in allerichtingen gegroeid. In
de afdeling studiemodellen is
de mr.looo een knuffeltje en
de ms.looo een kobold. De
HSR-111 is Mitsubishi's voor-
beeld van deultieme sportau-
to, zij het als studiemodel.

Volahsoploop bij opwindend
geklede gastmeisjes

900
klassiekers

te.7 &aan de wildste geruch-
-2 over de hemelhoge prij-

I is ° Voorklassieke auto's.Dat
gedeeltelijk waar want

,eeste echte topmodellen
Aö!fn". het nog steec*s Soed.
b **eïzijds zijn. er ook voor-

Ive k- n van schijnbaar on-
Vo* lelijke kasstukken die
d°* eenrelatief schijntje van
j^.*jand gingen. Waar elke
cc "

bet ec^*er we^ over
oldt- k at prijzen van

I{/"^öers sterk kunnen fluc-
?Sch-^n want ook het ver-
» jJnsel wat-de-gek-ervoor-
p^ft speeltvaak mee.

L De titel van het boek De
?ïïfchatbare Klassieker is
Ito» °°k ten minste voor
"^^erlei uitleg vatbaar. Wat
Iho eenduidig is is de forse
tbo yeelheid informatie in dit
ï^l dat alfabetisch techni-
ÜWh eSevens plus verschil-
? w prijsmogelijkheden

6ergeeft van meer dan 900
f Bij elke auto staat
ij, en dat is op zich
IL "ekijkenswaard. Achterin:v n gedreven artikel van een
'va e samenstellers, Bart, n der Acker, een lijst van

f. ?nclubs in Nederland en
Hjië plus informatie over. jbekeringen. Gezien dit al-s is de verkoopprijs opval-

l end laag.
jJd*9B"B-' P/a Hooftlaan 51,■ syt EC Bussurn. 400 pagina's.

r r'Js: /17,50.

Begeringswaardig
Bij het zien van de Suzuki

Cappuccino zou je bijna de

grijze import toejuichen. Zo
begerenswaardig ziet dit ui-
terst compacte maar fantas-
tisch gelijnde autootje eruit.
Volgens de Nederlandse im-
porteur zijn wij echter nog
lang niet aan de beurt voor
export. En dan te bedenken
dat het 3.92 mlange, 1,40mbrede cabrioletje met een 657
cm3 motor van 64pk in Japan
slechts rond de 20.000 gulden
kost... De Swift cabriolet is
overigensgeen onaardig alter-
natief. Deze komt in april
1992 naar Nederland. Hoe de
komende Suzukimodellen er
uitkomen te zien is enigszins
af te leiden van de Spry. Een
tweezits coupé met uiterst
lage zijruiten en een voorko-
men waaruit samengebalde
energie spreekt. De mid-
scheeps geplaatste viercilin-
der motor wordt geholpen
door een 6-versnellingsbak.
De Cue is het kijkje in de
wereld van de 4x4 APV's van
overmorgen.

Ik schreef het al, nergens
kun je zo goed in de autotoe-
komst kijken als in Tokio.
Enkele jaren vooruit en wel-
licht zelfs in de" volgende
eeuw maar ook dichterbij in
tijd is er van alles te genieten.

Zoals bij de Mazda 626, die in
Japan Cronos heet. Eerlijk ge-
zegd springen de nieuwe 626
sedan en hatchback er tussen
hun concurrenten niet zo uit
als hun kleinere broer, de 121.
De auto is wel duidelijk re-
styled met de onvermijdelij-
ke rondingen en bollingen,
plattere neus en nog smallere
koplichten. Het gerucht dat
hij door Ford in Europa zal
worden gebouwd werd in To-
kio weersproken. Wel gaat
Ford in deze regio Mazda's
bouwen, zij het op een Ford-
onderstel. De 626 sedan en
hatchback zijn begin volgend
jaar in ons land te koop. De
sportieve variant, de MX-6 is
er dan al.

'Small cars for a Cleaner
Planet' is de slogan van Dai-
hatsu, het Japanse merk dat
vooral sterk is in de kleinere
auto's. En dat daar sindskort
ook de cabriolet bijhoort
wordt dubbelen dwars bewe-
zen met de X-021. Een origi-
nele sportauto voor mensen
die echt weten wat sportief
autorijden is, stelt de recla-
mefolder vast. Hij ziet er op-
windend genoeg uit en de 4
cilinder, 1,6 Itr., 16 kleps mo-
tor van 140 pk lijkt alles waar
te maken. Helaas is de X-021
voorlopig een studiemodel...

Vlak voor deze 29e Tokyo
Motor Show had Honda het
primeurkruit al verschoten
met de nieuwe Civics. U kon
hier vorige week al uitge-
breid over lezen. Uiteraard
ontbraken ook hier niet de
nodige concept cars waarvan
de EP-K de meest interessan-
te is. Het betreft een slanke
aluminium auto waarin de
twee inzittenden achter el-
kaar zitten. Twee zijdeuren
geventoegang tot een aleven

futuristische cockpit. Door
zijn relatief forse afmetingen
(lxbxh: 3,70x1,50x1,24m) is
het een extra veilige auto,
aldus Honda.

Subaru's Legacy was* al
evenmin een keiharde pri-
meur in Tokio. Die zagen we
al in Frankfort. Binnenkort
kunt u daarover eenrij indruk
verwachten. Het zou hier te
ver voeren om alle concept
cars van het blijkbaar zeer
ijverige ontwerpteam van
Fuji Heavy Industries te be-
spreken maar de Amadeus is
te bizar om onvermeld te la-
ten. Deze 4,68mlange twee-
deurs auto heeft o.a. een 6 cil.
boxermotor van 3,3 Itr. en 24
kleppen, vierwielbesturing,
head up display, navigatiesys-
teem, elektronisch anti-slip-
differentieel, actieve vering
en een verwarmd stuurwiel.

De Tokyo Motor Show is
zonder meer een internatio-
naal evenement. Naast de ne-
gen Japanse autofabrikanten
presenteren zich ook 38 bui-
tenlandse merken, afkomstig

uit negen landen. En niet al-
leen de prestigieuze Europese
autoadel maar ook massapro-
ducenten als Renault, Fiat en
Volkswagen. In een aparte hal
staan de zéér exclusieven als
Aston Martin, Lotus, Ferrari,
Ital Design en een dreumes
als Marcos. Allemaal pa-
bliekstrekkers, want de Ja-
panners zijn dol op alles wat
uit den vreemde komt. Op de
vorige showkwamen in totaal
meer dan 1,9 miljoen bezoe-
kers. Dat waren er te veel,
erkennen de organisatoren,
en hebben de show daarom
met drie dagenverlengd.

■ Een regel-
rechte wereld-
primeur in To-
kio betrof de
Audi Avus. Een
geheeluit alu-
minium opge-
trokken sport-
auto met een
opmerkelijke
12-ciiindermo-
tor in W-vorm.

■ Zezijner op
deTokyo Motor

Show bijtien-
tallen en in de

meest verschil-
lende kledij: de

gastvrouwen
op de stands.

Hier een op de
Duad sportauto

van Nissan.

AUTO
ONDANKS SLAPPE TIJD JAPANSE AUTOMARKT

Tokyo Motor Show toont veelbelovende toekomst
Momenteel maakt de Japanse automarkt (en niet alleen die)

?en ongekend slappe tijd door. Dit jaar zijn de verkopen dit jaarlot nu toe liefst 13% achtergebleven bij die van 1990. Toyota,
Japans grootste autofa-brikant en goed voor
eeö derdevan de Japan-
Se markt, kijkt al bijna

jaar tegen een da-
'e.nde omzet aan. Maar
*lets is zo versluierend
p een autotentoonstel-
l^g. Hoe beroerd de za-«en er 00i_ voor staail)
*eiug onder één dak,
pesenteert de auto-
manche ook hier met
y*el theater, actie en po-

een veelbelo-
vend toekomstbeeld.**et grote aantal voor-
noemde concevt cars \'sa*ar een voorbeeldvan.

T *n menigopzicht wijkt deze
autoshow af van de

Westerse. Zo staan opJ*e stand gemiddeld twee
per auto, onver-moeid buigend en informe-

end. Op develepodia prijzen
in perfect inge-

studeerde maar vaak vlakke
F^sentaties de wonderen der■ j^gste techniek aan. Of de
"^palende concurrent dat te-

ook doet maakt
gei*iig uit. Het resultaat is
jTn verbale chaos die op de
le* Japans-machtig zijnde
esterling een extra kakafo-ni?al effect heeft,

schijn de stands relatief be-reiden opgezet, de aankle-
van de gastmeisjes wijst

fa .cc.n aanzienüjk ruimere
ntasie. Zo zijn er die in

Re^ 016 kozakkenpakken zijn
luvi°^en maar °°k die slechts
heKk^ sPace ensembles aan
de e.n- a* een en anderwel, geUjk met aantrekkings-
tg9o voor bezoekers heeft
stilï*13^611 was te z'en de
Vo , r°nd de stand van bij-

°rbeeld Jaguar waar de

gastvrouwen keurig maar so-
ber waren gekleed. In tegen-
stelling tot de permanente
volksoploop bij het elektroni-
caconcern Clarion waar de
meisjes dusdanig opwindend
korte en strakke rokjes aan
hadden dat velen van de man-
nelijke bezoekers zich met
hen lietenfotograferen.

De auto van detoe-
komst. Op geenandere
tentoonstelling ter we-
reld zie jedie zo veelvul-
dig als op deTokyo Mo-
tor Show.

Elk Japans automerk
heeft daar minstenseen
paar conceptcars op zijn
stand. Een overweldi-
gend hogere score dan
bij dedaaraanwezige -
Westerse merken dieop

zijn best één, vaak al
eerder vertoond, vehikel 1
in diecategorie presen-
teren. Daarnaast zijn er
op deze perfect georga-
niseerde en daardoor j
overzichtelijke show
nieuwe modellen te zien
diewel morgen zijn te
leveren. Althans in Ja-
pan. Wantveel van de
daaraanwezige model-
len blijven exclusief voor I
de Japanse markt.

■Zo jammer datdit autootje niet naarons land komt. De Suzuki Cappuccino, een sportief
9evalletje in decategorieAustin Healey Sprite.

■ De Mitsubis-
hi Lancer waar
we totvolgend
jaar opmoeten

wachten.

redactie:
Jack Kruger

IMEen onver-
wachte ont-
moeting was

I dit felgele be-
stelautootjebij
een Japanse
carrosseriebou-

\ wer. Huis ten
~ Bosch staat er; op en dat had

betrekking op
het Holland Vil-
lage in Nagasa-
ki, deperma-
nente tentoon-
stelling over ,
Nederland.
EIGEN FOTO'S

■Tekenend
voor deTokyo
Motor Show:

een fantasievol-
le concept car
omringd door
een trits pre-

sentatrices. De
Toyota Avalon

kan alleenopen
worden gere-
den. Gesloten
lijkt hij op een

ondoordringba-
re oester.

509 PK
Hoe belangrijk de Wester-

se autoindustrie de Japanse
markt vindt, mag blijken uit
enkele wereldprimeurs uit
deze regio. Zo introduceerde
Audi de Avus Quattro, bijge-
naamd Silberpfeil, vanwege
zijn aluminium carrosserie.
Een indrukwekkende sport-
auto met een even indruk-
wekkende middenmotor:
5998 cm3, 12 cilinders in de
opmerkelijke W-opstelling,
509 pk, 60 kleppen, 340 km/u,
0-100 km/u in 3 sec. De 220XJ
van Jaguar die hier voor her
eerst aan het publiek werd
gepresenteerd heeft welis-
waar „maar" een V6motor
van 3,5 Itr. maar dank zij
twee turbo's komt hij tot vrij-
wel dezelfde prestaties als dè
Audi. Tot slot Mercedes-Beni
die een heel wat realistischer
nouveauté had: de 400 E. Een
forse middenklasser die voor-
lopig alleen voor de Japanse
en Amerikaanse markt is be-
doeld en die door MB-topman
Werner Niefer persoonlijk
werd onthuld. Want Merce-
des hecht, net als alle andere
kwaliteitsmerken veel waar-
de aan de Japanse markt van
122 miljoen zielen. De helft
daarvan heeft een rijbewijs.
Tekenend is echter datvan de
dure Europeanen meer dan
de helft in Tokio wordt ver-
kocht.

1 zaterdag 2 november 1991

2)e SWejirwf

13



14

Personeel /
W_m LEARNING INTERNATIONAL
Hffï^ml^fl (Voorheen Xerox Learning Systems)
fffffifflfflffljifl Een van 's werelds grootste Sales en Managementtraining

organisaties met vestigingen in Europa, Far East, Amerika.

Teneinde onze sterke groei op de Nederlandse markt het
hoofd te bieden, hebben wij nog een vacaturevoor onze
Beneluxzetel te Antwerpen:

TRAINING CONSULTANT (m/v)
Voor deze boeiende en afwisselende job (klantenwerving
en training) verwachten wijvan onze kandidaat het
volgende profiel:

I
Minimum 5 jaarsuccesvolle verkoopervaring, op
directieniveau, in de Top 500van Nederland.
U heeft een ruime managementervaring en gaf leiding aan *

ten minste 5 verkopers.
30 tot 45 jaar jong.
U heeft in het verleden reeds trainingen bijgewoond.
Goed kommunikator en enthousiaste persoonlijkheid met
interesse voor het „individu".
Sterke realisatiedrang en autonoom kunnen werken.
U beheerst Nederlands en het Engels.
Wij bieden:
Een jong en aangenaam kader in een multinationale
organisatie.
Een afwisselende baan met verantwoordelijkheid en
jobsatisfaction.
Uitstekend salaris en voordelen in funktie van uw
prestaties,

uur uw uitgebreid curriculum naar BNI n.v. T.a.v. Dhr. F. Bogaert,
lanhputstr. 67 te 9080 Lochristi (België). uw kandidatuur strikt vertrouwelijk zal behandelen.

EXAKTA BENELUX BV is een snelgroeiende organisatieen de
grootste leveranciervan serres en kunststof-kozijnen aan
particulieren.
Produktie en montagegebeuren geheel in eigenbeheer, en de
verkoop in Nederland wordt centraal vanuit Winterswijk geleid.
Om aan de explosief toenemende vraag naar onze produkten te
kunnen blijven voldoen zoeken wij

I SERRE VERKOPERS I
I KUNSTSTOF-KOZIJNEN- I
I VERKOPERS I

In dezezeer veelzijdigefunktie kunt u succesvol zijn in de promotie■ en verkoop van onze kunststof kozijnen en serres door enerzijds uw
persoonlijke inbreng en anderzijds ons betrouwbare, degelijke en
onderhoudsvrije produkt.
Op door EXAKTA gemaakte afspraken bezoekt u particulieren in de
middag- en avonduren; u demonstreert en adviseert hen omtrent
de keuze en toepassingsmogelijkheden en werkt naar een concrete
afronding toe. Tijdens de montage-fase begeleidt u daarvan de
uitvoering. Kortom: een afwisselende, zelfstandige en dynamische
verkoopfunktie in een expansieve markt.
Funktie-eisen: - Leeftijd minimaal 30 jaar

- Opleiding op middelbaar niveau
- Bereidheid tot werk in avonduren
- Bij voorkeur afkomstig uit de
serre-of kunststof

- kozijnen-branche
Geboden wordt: - Hoog vast salaris

- Uitstekende provisieregeling
- Auto van de zaak- Goede onkostenvergoeding- Product & Sales Training.

U kunt uitsluitend reageren indien u uit de verkoopbranche aan
particulieren komt.
Sollicitaties, voorzien van pasfoto en cv, gelieve u, uitsluitend
schriftelijk, als volgt aan onderstaand adres te zenden: indien uw
sollicitatie zich richt op de serres, op de enveloppe en de brief
vermelden: vac.nr. 217, indien die is voor de kozijnen dito met nr. 311.I EXAKTA BENELUX BV

I afd. Pers. Zaken
Postbus 336
7100AH te Winterswijk

(

DYNARGIE & WINNER
SPECIALISTEN IN MANAGEMENT

EN
VERKOOPONTWIKKELING

Bent u tussen de 28 en 38 jaar oud en heeft u een succesvolle
commerciële carrière achter de rug, het liefst als leider van een

geslaagd team?
U zou het liefst willen evolueren omdat opwindende missie.
u het gevoel heeft dat u momenteel U weet met mensen om te gaan en u
tegen de grenzen van de mogelijkheden bent zelf een uitstekende communicator.
van uw huidige functie aanloopt. U Wij stellen u dan ook voor om u bij ons
staatklaar om u volledig te geven voor team aan te sluitenals:
een nieuwe

TRAINER-CONSULTANT
Na een initiële opleiding van 6 Wij zijn een internationale organisatie
maanden, waarvan een gedeelte in het met kantoren in verschillende landen,
buitenland, bent u in staat om Dit brengt ook boeiende internationale
trainingen te verzorgen en als contacten met zich mee. De snelle
consultant op te treden op het gebied ontwikkeling van onze organisatie in de
van de communicatie. U bent dan in afgelopen 10 jaar is al een teken van
staat om managers, verkoopstaf en succes. Echter, er is nog veel te doen en
medewerkers te helpen hun effectiviteit veel te bereiken voor diegenen die zich
te verhogen en de communicatie te in dit stadium van onze ontwikkeling bij
optimaliseren. Ook management- ons willen aansluiten,
aspecten t.a.v. deverkoop zullen tot uw
vakgebied gaan behoren.

Wij verzoeken u dan ook een brief te schrijven met C.V. en een pasfoto aan:
DYNARGIE Nederland, Postbus 1305, 3600 BH Maarssen.

MAARSSEN - GENÈVE - PARIJS - BARCELONA - ISTANBUL - LYON -l LONDEN - MONTPELLIER - NANTES - MILAAN - LISSABON -STOCKHOLM. )

E-_?^__£-__" COMMERCIËLE TALENTEN DIE DE MARKTPOSITIE
(Üps) *"z~f?- VAN 'S WERELDS GROOTSTE KOERIERSBEDRIJF IN
«rlkT* '"'"*' NEDERIAND VERDER UITBREIDEN.
fc/Ke dag behandelen circa

250.000 medewerkers over de hele
wereldruim'l2 miljoen zendingen. UPS is in Nederland een jongbedrijf met grootse U hebt uw commerciële ervaring bij voorkeur
Onzerecente start in Nederland plannen. Met het credo "we believe in our people" opgedaan in de zakelijke dienstverlening, liefst in de
kunnen we gerust veelbelovend als uitgangspunt, zijn we op verschillende gebieden transportsector. Het begrip service is u op het lijf
noemen. De tijd is daarom in 0p zoek naar mannen en vrouwen die éeze ambitieuze geschreven en u bent een prettige en overtuigende
versneld tempo onze marktpositie plannen mede weten te realiseren. De vacatures zijn: gesprekspartner. Verder zijn een gezonde ambitie,
uit te breiden. initiatief en doorzettingsvermogen voor deze functie

VERTEGENWOORDIGER MAJOR ACCOUNTS onontbeerlijk.
In deze functie legt u contacten met onzebelangrijkste
klanten. U introduceert en presenteert UPS, sluit COMMERCIEEL MEDEWERKERS VERKOOP
contracten af en ziet toe op een perfecte after-sales BINNENDIENST
service. Met bestaande key-accounts weet u een In deze zelfstandige functie legt u telefonisch
optimale samenwerking op te bouwen. contacten met potentiële klanten en zorgt u voor
Daarnaast verwachten wij van u ook een strategische 'de 'follow up' van éeze contacten. U maakt o.a.
bijdrage in onze totale marktbenadering. Uw werk- afspraken voor bezoeken van onze vertegenwoordigers,
terrein kan geheel Nederland omvatten. Voor een deel van onze klanten wordt u het vaste

aanspreekpunt. Daarnaast draagt u zorg voor het
Wij vragen van u een opleiding op middelbaar niveau, bijhouden van de'klantenbestanden en ondersteunt u
aangevuld met minimaal 5 jaar ervaring in een uw collega's op administratief gebied,
commerciële buitendienstfunctie in de transportwereld.
U legt gemakkelijk contacten, bent een prettige, Voor deze functies vragen wij van u een middelbaar
overtuigende gesprekspartner en u communiceert in niveau. U hebt bij voorkeur al enige telefonische
het Engels even goed als in het Nederlands. Motivatie, verkoopervaring. Goede kennis van de Nederlandse en
doorzettingsvermogen en visie zijn onontbeerlijk. de Engelse taal is absoluut noodzakelijk. Daarnaast
Uw leeftijd schatten we tussen de 30 en 35 jaar. beschikt u over een commerciële instelling, goede

communicatieve eigenschappen en bezit u een-goede
VERTEGENWOORDIGER telefoonstern. Het begrip service is u op het lijf
in déze zeer zelfstandige en verantwoordelijke functie geschreven. Verder zijn een gezonde ambitie, initiatief
onderhoudt u de contacten met alle klanten in uw en doorzettingsvermogen voor deze functie
werkgebied. Ook het opbouwen van contacten met onontbeerlijk. Uw leeftijd ligt rond de 25 jaar.
potentiële relaties is een belangrijke taak.
U verkent de mogelijkheden in uw werkgebied en Belangstelling?
houdt uzelf voortdurend op de hoogte van alle Uw schriftelijke sollicitatie kunt u (m/v) richten aan
ontwikkelingen in de markt. de heer R. Maréchal, Human Resources Supervisor

_^k\ " Nederland, United Parcel Service Nederland BV,
_wk _^^f_^^r^ _____ Deze functie zien wij graag ingevuld door een MEAO- Postbus 685, 2130 AR Hoofddorp.

a__W_h er met c'rca jaar ervaring. Afhankelijk van uw Voor meer informatie kunt u ook met hem contact

____T -fft*Tllffr~ achtergrond ligt uw leeftijd tussen de 25 en 30 jaar. opnemen (020-6531 659).

\_W 11167 *>> J
_^_L -i l . ska

j_&o^
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x ■■■■■■■■ "-'■: ■ xxx- .■.■:■■.■ ".

HOOGHOUDT BIEDT EEN COMMERCIËLE
DUIZENDPOOT EEN VEELZIJDIGE FUNCTIE AAN.

Hooghoudt B.V, gevestigd te Groningen, heeft in de afgelopen jareneen reputatie
opgebouwd als producent van alcohol- en niet-alcoholhoudende dranken. Het 40
personen tellende bedrijf levert kwalitatief hoogwaardige en bekende produkten
zoals de Hooghoudt Jonge Dubbele Graanjenever.

Kenmerkend voor Hooghoudt is de constante gerichtheid opproduktirinovatie en
de korte en directe communicatielijnen. Om de daardoor ontstane groei intern in
goede banen te leiden willen wij graag een plaats inruimen voor een zelfstandige

DIRECTIE-ASSISTENT M/V
Als rechterhand van de commercieel directeur bent u verantwoordelijk voor de
commerciële binnendienstactiviteiten.
Uw taken omvatten 0.a.:

- de dagelijkse leiding over de commerciële binnendienst;
- de afstemming van de activiteiten van verkoop en produktie;
- het produktmanagement;
- de marketing waaronder: marktonderzoek, sales promotion, media-planning

en sponsoring. .
Kortom, als intern aanspreekpunt voor relaties en als verbindende schakel tussen
verkoop en produktie, wordt u de spin in het webvan commerciële activiteiten.

Voor deze boeiende functie is een ruime ervaring in een soortgelijke functie in de
foodsector vereist, evenalseen opleiding op HBO-niveau (bijv. HEAO-ce ofNima).
Voorts verwachten wij leidinggevende vaardigheden, organisatorisch inzicht en
improvisatietalent. Uw leeftijd ligt tussen 28 en 35 jaar. Tenslotte bent u woon-
achtig in deregio Groningen danwel bereid naar deze omgeving te verhuizen.

Indien u past binnen dit profiel, dan schrijft u een, op de functie toegesneden solli-
citatiebrief, voorzien van een uitgebreid cv., aan Hooghoudt B.V, t.a.v. de heer
E.P. van der List, Hooghoudtstraaf1, 9723 TG Groningen.

3^J^J2L G/oba/ Data Networking
3Com is a Global When you piek up a telephoneyour thinking about what you are
Data Networking going to say - not about how to make the connection. At 3Com we

company with world beïiexe Data Communication should be justas simple. Just asfar
ln Santa c/ar! us" reaching andjust as dependable. With the introduction of market

6 subsidiariesin leading next generation prodücts, we are looking to grow our
Europe and Benelux operation and service our vision by recruiting the most

approaching one talented sales, marketing and technicalpeople in the industry.
billion guildersin jom our winningteam, be part of our success today and our
world wide sales. foundationfor tomorrow.Ourroleisto J v

provide quality _ . _
pmductsand Sales Executives/Manager

services for ..'___■
company and world Your Pnme responsibility will be to identify business opportunities

wide networks. within majorcorporate organizations and work with var's and
Together with other other partners to sell complete networking solutions. Product
computing system awareness, technical understanding, commercial management
vendors, long line capabilities, sales acumen and team spirit are the key skills that are

teleohone rec luired for this hi_h profile appointment. Your background will
companies and our 'deally show a professional business education and proven

partners we help experience in major accounts, preferably with a majorvendor,
build company ideally in a networking environment.

premise networks
Z7p!iZew'de Marketing Specialist/Manager

area networks. To hd estab]ish our products in the Benelux market 3Com areThe result: an , , . ~ c
inteqrated virtually 'ooking for a Marketing Specialist to provide tocus, guidance and

seamless Global marketing support for our indirect sales activities. Yourkey
Data Network. responsibilities will be to extend our market penetration, identify

areas of opportunity and provide support and advice on product
positioning. The role requires a highly motivated and educated
professional with group leadership capabilities and experience in a
marketing environment, ideally in a Marketing Management or
Product Marketing role. You will be required to do some travel,
working with international marketing teams.

3Com Benelux B.V. Opportunities for career progression as well as international
Planetenweg 80 assignments will be excellent in this dynamic and rapid growth

2132 HP Hoofddorp environment. Our excellent salary and benefits reflect the level of
Tel (Ó2503) 221 20 outstanding individuals we require. For further information, please

Fax (02503) 232 40 contact Jacqueline Roth.

zaterdag2 november 1991,



GALILEO ZET
ASTEROÏDE
OP DE FOTO

. "p zijn lange reis naar de planeet Jupiter heeft het
j*|nerikaanse ruimtevaartuig Galileo deze week een unie-,e ontmoeting gehad met een asteroïde. Afgelopen dins-
*gavond om zeven minuten over half twaalf vloog deWaneetverkenner op een afstand van 1600 kilometer langse slechts ongeveer 13 kilometer grote, aardappelvormigesteroïde 951 Gaspra. Op het moment van de passage wasVa«leo ruim 400 miljoen kilometer van de Aarde verwij-

jn Science (18-10-'9l) ver-
keek de Amerikaanse aste-°ide-deskundige Michale
j^tty deze historischeruim-

met een klassiekef^iptease. „Je kijkt likke-
uit naar het grote
maar uiteindelijk

?*j_ je niet veel te zien,"
38 zijn commentaar,

j opmerking van Gaffy
terecht en het gevolg van

en samenloop van veel om-
Aanvankelijk

r*?u Galileo in mei 1986 van-
r^ het laadruim van een
rjj^ee shuttle gelanceerd

orden. Met behulp van een
Jachtig, met vloeibare
zj^stof en waterstof gevuld

zou de
Planeetverkenner in iets
keer dan twee jaar Jupiter
°e.reikt hebben. Tijdens de

zou deruim 200 kilome-
grote asteroïde Amphi-

’% 0p korte afstand gepas-
erd zijn. Een buitenkansaar dewetenschap die zich

met de geschie-
nis van ons zonnestelsel,

l e* grote spanning naar uit-
lek. _)e asteroïden die tus-. n de banen van de plane-
j. 11 Mars en Jupiter een
vaan om de Zon besebrij-yen> worden namelijk ge-
z en als hemellichamen die
v er direct kunnen getuigen
J"1 het ontstaan van onzeWereld.

de satellietGalileo

Zwaartekracht
v^

e ramp met het ruimte-
l9fiß Challenger in januari
lw gooide echter roet in
bj eten. De space shuttles
e 6ven jaren aan de grond

tevens werd voor lance-ren vanuit het laadruim
T^zien van het gebruik van
*Plosieve brandstoffen

vloeibare zuurstof en
l aterstof. Dit betekende dat
j.etreisplan voor Galileo ge-
eel herzien moest worden.

De Jupiter-verkenner zou
nu langs de planeet Venus
en tweemaal onze Aarde ge-
leid worden om via de
zwaartekracht van deze pla-
neten de snelheid op te bou-
wen die hem uiteindelijk na
een tocht van ruim zes jaar
bij Jupiter zou brengen.
Voor een passage van de as-
teroïdeAmphitrite was geen
ruimte in dit reisplan en
men moest terugvallen op
ontmoetingen met de veel
kleinere asteroïden Gaspra
en Ida.

Galileo werd uiteindelijk
op 18 oktober 1989 gelan-
ceerd. Op 10 februari 1990
werd de planeet Venus aan-
gevlogen en op 8 december
1990 volgde de eerste passa-
ge van deAarde. Deze week
was dus de ontmoeting met
de asteroïde 951 Gaspra.
Met een snelheid van 29.000
kilometer per uur scheerde
Galileo precies volgens het
tijdschema langs het kleine
hemellichaam.

De in totaal 150 foto's in
zwart-wit en kleur die tij-
dens deze passage gemaakt
zijn, zullen evenals de over
de chemische samenstelling
van Gaspra verzamelde ge-
gevens voorlopig niet be-
schikbaar zijn. Galileo
kampt namelijk met een
ernstig communicatie-pro-
bleem omdat de grote para-
plu-vormige antenne on-
danks herhaalde pogingen
nog steeds niet volledig uit-
geklapt is. Eind dit jaar zal
men opnieuw proberen dit
de hele missie bedreigende
euvel te herstellen.Lukt dat
niet dan kunnen de Gaspra-
gegevens slechts mondjes-
maat via een kleine hulpan-
tenne doorgezonden worden
en moet men wachten tot
december 1992 wanneer Ga-
lileo voor de tweede maal de
Aarde op korte afstand pas-
seert.

MODERNE NATUURKUNDE
MET ROMEINS LOOD, Qp de zeebodem voor dekust van Sardinië zijn Italiaanse archeologen op een diepte van7* nieterbezig met hetbergen van de ladingvan eenRomeins vrachtschip datomstreeks 60

7>ór Christus is vergaan. Het schip vervoerde meer dan 1000; elk 33 kilogram zware,
*arschijnlijk uitSpaanse mijnen afkomstigeblokken lood.

„ ~e bergingsoperatie wordt
|eönancierd door het Ita-

Nationale Instituut
v°0r Kernfysica, dat onge-
in.? 1'5000 kilogram van hetu°o jaaj.oudeRomeinse lood
saat gebruiken om superge-
J^lige detectie-apparatuur
? te schermen tegen onge-
jNenste stralingsinvloeden.
ste?e apparatuur staat opge-
ld in het Gran Sasso labo-
vatorium dat ruim anderhal-
Le kilometer diep in eenergïnassief van de Apennij-en is ingericht. Met de de-,eetoren hoopt men de ge-
einizinnige zonne-neutri-

rj° s te kunnen 'vangen.
j.eze deeltjes lijken ongrijp-
.j9^ omdat ze zelfs dwars
°°r onze planeet heen kun-
en dringen. In de gevoelige

eetectie-apparatuur blijven
enter wel sporen van zonpassage achter.

Om de storende stralings-
invloeden vanuit deruim an-
derhalve kilometer dikke
rotsmassa's boven de detecto-
ren tot een minimum te be-
perken gaat men de appara-
tuur afschermen met lood.
Dit metaalgeeft echtervia het
isotoop lood-210 ook radioac-
tieve straling af en zou een
dure behandeling moeten on-
dergaan om het wat die stra-
lingbetreft storingsvrij te ma-
ken.

Toen de fysici enkele jaren
geleden hoorden van de ar-
cheologische vondst van een
Romeins scheepswrak met
een grote lading lood, werder
contact opgenomen met de
oudheidkundigen. Het 2000
jaar oude lood was namelijk
precies wat ze nodig hadden.
Lood heeft namelijk een zo-
genoemde halfwaardetijd
van 22 jaarwat betekent dat

de radioactieve straling elke
22 jaar met de helft afneemt.
Over een periode van 2000
jaar zou de straling dus tot
een te verwaarlozen fractie
teruggebracht moeten zijn.
Uit onderzoek bleek dat het
lood-210 inderdaad nagenoeg
verdwenen was en de fysici
besloten de berging te finan-
cieren.

De archeologen zullen 150
blokken loodafstaan, waarbij
de fysici hebben beloofd de
buitenkant van deze blok-
ken, waarop historische in-
scripties staan, ongesmolten
te laten. Bovendien gaan de
natuurkundigen onderzoek
doen naar de herkomst van
het lood.

Een mooi voorbeeld van
wetenschappelijke samen-
werking waarbij het mes dui-
delijk aan tweekanten snijdt.

Nieuwe meteoorzwerm
Elk jaar kan men op vaste data meteoren aan de hemel

verwachten. De Perseïden omstreeks 12 augustus en de
Orioniden omstreeks 21 oktober zijn daar voorbeelden van.
Wat deze maand november betreft is het morgen 3 november
de beurt aan de Tauriden en kan men op 17 november het
maximum van deLeoniden in de vorm van vurige sporenaan
de hemel tegemoet zien.

Inhet oktober-
nummervan het
blad 'Radiant'van
deDutchMeteor
Society wordtvoor
devroege avond
van 8 november de
mogelijke 'premiè-
re' van een nieuwe
zwermaangekon-
digd.

Het gaat daar-
bij ombrokstuk-

ken van dekomeet
P/Hartley 2 dieop
15 maart 1986 ont-
dektwerd.Deze
komeet draaide tot
1982 verbuiten de
baanvan onze pla-
neet zijn 'rondjes'
om de Zon, maar
werd in dat jaar
door deplaneet Ju-
piter in een andere
baan getrokken. In

deze nieuwebaan
komt P/Hartley 2
wel dichtbij de
aardbaan,zodat
hetvolgens 'Ra-
diant' mogelijk is
dat enkelebrok-
stukkenin onze at-
mosfeer terecht
komen en voor
fraaie 'vallende
sterren'gaan zor-
gen.

Wetenschap| DE STELLII\IG|

„Aanscherpingvan de opheffingsnormen van scholenzal leiden
toteen groteraantal jeugdigeverkeersslachtoffers."

Gerardus A.M. Vijverberg, TU Delft

NEDERLANDSE ZEEBIOLOGEN DUIKEN ALS EERSTEN NAAR ZUIDPOOL-WIEREN

IJZIGE SPROING in hetDIEPEMORGEN VER-
TREKKEN

dezeebiologen Fran-
ces van Lent en Patty
Brouwer van het Delta

1 Instituut voor Hydro-
biologisch Onderzoek
(DlHO)inYersekevia
Montevideo, de

I hoofdstad van Uru-
I guay, naarde Antarcti-

sche South Orkney Is-
I lands. Gedurende een
I periode van ongeveer

vijf maanden zullen ze
vanuit deBritse zuid-
poolbasis Signy op het

| gelijknamigeeiland
onderzoek gaan doen

I aan zich onder dezee-
spiegel op de rotskus-
ten bevindende wie-

I ren.
Maximaal tweemaal

I per dag zullen ze in
hun speciale duikuit-
rusting in dewateren
rond Signy tot een
dieptevan veertig me-
ter langs de rotsen af-
dalen om wetenschap-
pelijk kennis te maken

1 met de onbekende we-
reld van deze lagere
planten. Een braaklig-
gend terrein omdatI Frances en Patty de
eerste onderzoekers
zijn die zelf in de An-
tarctische waterenI gaan duiken om inzicht

Ue krijgen in de manier
waaropwieren in dat
ijzige milieu functione-
ren.

De zuidpool-'zomer' heeft
een grote aantrekkingskracht
op wetenschappers. Vanuit in
de eerste plaats de landen die
lid zijn van het Antarctisch
Verdrag, waartoe sinds vorig
jaar ook Nederland behoort,
stromen biologen, geologen,
paleontologen en anderen toe
om gebruik te maken van de
seizoengebonden terugtocht
van sneeuw en ijs. Een terug-
tocht diedegeologie even wat
meer zicht geeft en die de
toch al beperkte plantenwe-
reld de kans biedt de kop op
te steken. Een terugtocht ook
die dezich onder hetwaterop-
pervlak op rotspartijen bevin-
dende wieren toegankelijk
maken voor wetenschappe-
lijk onderzoek door deNeder-
landse biologen Frances van
Lent enPatty Brouwer.

weg te denken. Voor marien
bioloog drs. Frances van Lent
en aquatisch bioloog drs. Pat-
ty Brouwer („We werken al-
lebei aan biologisch mate-
riaal dat zich onder het wa-
teroppervlak bevindt," zegt
Frances. „Het water van mij
is alleen wat zouter dan dat
van Patty.") is duiken dan
ook geen probleem. Ook om
de temperatuur van het zee-
water rondom het eiland Sig-
ny, die iets onder het nulpunt
ligt, maken ze zich geen zor-
gen. „Per duik blijven we
ongeveer veertig minuten on-
der water," aldus Van Lent.
„Afhankelijk van het tij zal
dat waarschijnlijk maar één
of misschien twee keer per
dag gebeuren. Als de wind-
kracht te groot is, vaart ons
bootje niet, zodat we dan ge-
legenheid hebben in de labo-
ratoriumruimte ons mate-
riaal nader te onderzoeken."

„Voorlopig weten we nog
niet precies aan welke wieren
we gaan werken," zegt Brou-
wer vlak voor het vertrek
naar het tot de Zuidelijke Or-
kney Eilanden behorende
eiland Signy. „Tijdens onze
eerste duik-operaties gaan we
kijken welke wieren waar
voorkomen. In feite heeft ie-
der wier zijn eigen plekje dat
afhangt van de diepte en van
bijvoorbeeld de zoutgraad
van het water. Op plaatsen
waar gletsjers in zee uitmon-
denvind jein principe 'zoete-
re' wieren. We denken datwe
uiteindelijk ons onderzoek
zullen richten op een stuk of
vier wiersoorten."

Bij onderzoek aan wieren
is een duikuitrusting niet

Het wier-onderzoek van
Van Lent en Brouwer zal in
de eerste plaats bestaan uit
het verzamelen van bepaalde
wiersoorten. Deze wieren
worden na het duiken zo snel
mogelijk in speciaal gemaakte
cylinders gestopt. Het ge-
wicht wordt bepaald en daar-
na volgen in het Signy-labora-
torium de proeven die iets
moetenvertellen over destof-
wisseling van deze lagere
planten. Meer of minder
licht. Meer of minder stikstof
als voedingsmiddel in het zee-
water. Het meten van de hoe-
veelheid zuurstof die door
misschien deDesmarestia an-

Op Antarctica staat de zomer voor de deur. De tot 21 december dagelijks
toenemende hoeveelheid zonlicht zorgt ervoor dat het klimaat er tijdelijk een
wat mensvriendelijker gezicht krijgt. De temperaturenkruipen er langzaam
boven het vriespunt. De natuur wordt minder onherbergzaam en de omstan-
digheden worden meer geschikt om wetenschappelijk onderzoek te gaan
doen.

ceps of de HimanihotcHlus
grandifolius geproduceerd
wordt.

„Het is een onontgonnen
gebied," zegt Patty Brouwer,
die voor haar promotie de
resultaten van het onderzoek
aan de zuidpool-wieren wil
gaan vergelijken met die van
in Nederland voorkomende
wieren. „Het is als het ware
een sprong in het diepe. We
vermoeden dat deze wieren
op een of andere manier effi-
ciënter met licht en voedings-
stoffen omgaan."

Het onderzoek van Brou-
wer en Van Lent maakt deel
uit van een vijfjarig project
van hetDIHO. Dit project, dat

voor het grootste deel gefi-
nancierd wordt door gelden
uit het Nederlands Antarc-
tisch Onderzoek Programma,
heeft een landpoot en een
zeepoot. Vorig jaar is wat be-
treft de landpoot in het Zuid-
poolgebied gewerkt aan korst-
mossen. Dit jaar is de zeepoot
met dewieren aan de beurt.

„Ons zuidpool-avontuur
zou niet mogeüjk zijn geweest
zonder sponsors," benadruk-
ken de twee duikers/biol-
ogen. „Demmenie Sport voor

de poolkleding, Octopussy/;
Scubapro voor de duikuitrus-s
ting, Edström Services voort
de laadkisten, Van der Peijïj
Techniek voor de gereed-
schappen, Olivetti Nederlands
voor de computer en de RA-
BO-bank Yerseke voor de?
computerfinanciering en da
kantooruitrusting leveren eenj
belangrijke bijdrage aan onze
wier-expeditie."

Voor Patty Brouwer ei*
Frances van Lent worden het"
spannende maanden. Dat het
ozongat dit jaar boven het
Zuidpoolgebied groter is dan
ooit tevoren en dat er een
ijsschots ter grootte van
Texel op hun tijdelijke thuis-
basis Signy afdrijft deert de-
onderzoekers niet. „Wij gaan
echt in het veld aan de zuid-
pool-wieren werken," zeggen
ze. „Duitse collega's laten1
hetzelfde onderzoeksmate-
riaal in hun instituut thuis
bezorgen. Wij gaan er zelf
naartoe."

■ De
zuidpool-

basis
Signy.

Foto: DIHO-
Hans Francke

■ Dezee-
biologen drs.
Patty Brou-
wer (links)
en drs. Fran-
cos van Lent
aan devoor-
avondvan
hun ijzige
jachtop
zuidpool
wieren.

Foto:
RUUD
VAN DER
LINDEN

DUIKER VINDT GROTTEKENINGEN
De professionele duiker Henri Cosquer uit het Zuidfranse Cassis heeft deze zomer een grot

ontdekt waarin zich schilderingen bevinden die minstens 12.000 jaargeleden gemaakt zijn endiekunnen wedijveren met de tekeningen in de beroemde grotten van Lascaux in het midden
van Frankrijk. Cosquer vond de ingang van de grot op een diepte van 37 meter onder de
zeespiegel in dekreek van Sormiou ten zuidenvan MarseUle.

Via een schuin oplopende
gang van 150 meter bereikte
hij devoor een deel boven het
niveau van de Middellandse
Zee gelegen, ongeveer 50 me-

ter grote en vier meter hoge
grot. Op de wanden en het
plafond trof Cosquer onder
een dun laagje kalk schilde-
ringen aan van verschillende

diersoorten zoals zeehonden
herten en kleine paarden
Ook ontdekte hij geometri
schefiguren.

De Franse dienst voor on-
derwater-archeologie werd
gewaarschuwd en deze orga-
niseerde in september in het
diepste geheim een expeditie
naar de inmiddels naar de
ontdekker Cosquer genoem-
degrot om de echtheidvan de
vondst te verifiëren. Men kon
vaststellen dat de prehistori-
sche kunstenaars houtskool
en mangaan-kleurstoffen had-
den gebruikt. De goede staat
van de schilderingen en teke-
ningen is veroorzaakt door de
aanwezigheid van met de bui-
tenlucht in verbinding staan-
de scheuren in het plafond.
Het bestaan van deze scheu-
ren kon opgemaakt worden
uit de vondst van skeletten
van hedendaagseveldmuizen.

Het feit dat de ingang van
de grot zich onder de water-
spiegel bevond, is niet
vreemd, omdat de zeespiegel
12.000 geleden ongeveer 120
meter lager lag dan tegen-
woordig. Met het stijgen van
de temperatuur en de daarop
volgende stijging van de zee-
spiegel kwam de ingang van
de grot na verloop van tijd
onderwaterte liggen.

De grot van Cosquer is door
de Franse minister van cul-
tuur tot archeologisch monu-
ment uitgeroepen.
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r ' nOnze cliënt is een vooraanstaand producent en leverancier van ruwbouwcomponenten, onder-
deel van een vooraanstaande onderneming in de bouwnijverheid, met meerdere produktiebe-
drijven en een omzet van rond de 75 miljoen. Deze organisatie is per direct op zoek naar een

I Hoofd Verkoop
ref. 8270

Als lid van het managementteam rapporteert het hoofd verkoop (m/v) aan de algemeen directeur.
Tot zijn verantwoordelijkheden behoren het ontwikkelen en realiseren van marketing- en
verkoopplannen, de acquisitie van key-accounts, het leidinggeven aan binnen- en buitendienst
en het uitvoeren van PR- en reclame-activiteiten.

Gevraagd wordt: - een leeftijd tussen 30 en 45 jaar.
9 een opleiding op minimaal HTS-

bouwkunde niveau, bij voorkeur aan- Geboden wordt:
gevuld met NIMA-A; « een uitdagende en zelfstandige functie;

9 minimaal vijf jaarverkoopervaring in aan - een uitstekend salaris en bijbehorende
de bouw gelieerde industrie; arbeidsvoorwaarden.

- een uitstekende kennis van de bouwmarkt
in al haar facetten;

Ook zoeken wij voor bovengenoemde cliënt een:

Projectleider Bouw
ref. 8271

De projectleider (m/v) is verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal projecten.
Daartoe vervult hij een spilfunctie tussen enerzijds verkoop en calculatie en anderzijds
opdrachtgever en externe deskundigen. Hij adviseert, informeert en bewaakt, waarbij hij
wordt ondersteund door een professionele organisatie.

Gevraagd wordt: « gevoel voor commercie.
« opleiding minimaal HTS-bouwkunde;
w meerdere jaren ervaring in de aannemerij Geboden wordt:

of aan de bouw gelieerde industrie; - een verantwoordelijke en afwisselende functie;
w constructief inzicht; m goede salariëring en arbeidsvoorwaarden;
w stevige persoonlijkheid; - uitstekende doorgroeimogelijkheden.
« uitstekende communicatieve

vaardigheden;

Geintereseerde kandidaten kunnen voor beide functies contact opnemen met
dhr. K. Breken, telefoon (033) 560 800, fax (033) 562 258.

Of schrijf, ondervermeldingvan het
MHB _\ betreffende referentienummer, naar
\7gfJ NICHOLSON Nicholson International 8.V.,
\___\______\ International La-V-dhr-K- Breken<~*amm*ammW Henry Dunantstraat 32c, 3822 XE Amersfoort.
' ~» 1

Didactische MTS-erE
voor hetregelmatig bijtanken
vankennis bij onze dealers.

Als Fiat Auto Nederland B.V. en dochter- U leert hun als trainer hoe ze diagnoses
onderneming van Fiat Auto S.p.A. in Turijn moeten stellen en hoe zemoetentesten aan en met
importeren en distribueren wij voor de Neder- de daarvoorbestemde apparatuur om überhaupt
landse marktFiat-personenauto's en -bestel- te kunnen sleutelen.Dat slaat nietalleen op
wagens. Verkoop, Marketing, Service en motorof chassis, maar zeker ook op de elektro-
Onderdelen zijn daarbij onze gereedschappen nica dieerachter zit.
om samen met onze dealersFiat als Europees Om bij Fiat en zijn dealersvoor deklas te
topmerk te manifesteren. kunnen staan, moeten u en wijhet met elkaarkun-

In Nederland zijn we in dat opzicht ook nen vinden voor wat betreft opleiding, ervaring
Nederlander met de Nederlanders om het ieder- en persoonlijkheid.
een en dusvooral Fiat-rijders naar de zin te U heeft een technische achtergrond,
maken. Daarvoor hebbenwemeer dan 160dealers MTS-Elektronica en kennis van Autotechniek,
met wie de band overigens zakelijk en met name van injectiemotoren. U bent bekend
persoonlijk zeer hecht is. met moderne diagnose- en testsystemen. LI rap-

,. , . . ~ ~ porteert v.w.b. produkteigenschappen aan deVandaar de eisen die we stellen aan onze . . . . _ ,, , , _"_ , , iii moederorganisatie in Turijn. Kennis van tekst-dealersvoor wat betreft klantgerichtheid, ° „__ '.,
i ~. i , ... verwerken op een PC voor het samenstellen vansolvabiliteit, vakmanschap en representativiteit. ..

n , , , i „ eenvoudige manuals is een pre.Op hun beurt kunnen zi) dan weer terugvallen , . f .~ ,-1 ii.. r , , Theoretische en praktische ervaringkuntop alle mogelijke support in de lijn fabrikant- r .ö, , u aantonen met cursussen en trainingen die u inïmporteur-dealer-consument. b

een soortgelijkeomgeving heeft gegeven. Behalve
Support verlenen, dat doet de man of dat u beschiktover didactische en sociale vaar-

vrouw, die wij voor onze Service Organisatie digheden, bent u eveneens goed in het Engels,
zoeken, bij uitstekals Technisch Trainer het Duits en als het kan ook in het Italiaans.

~, iiii j j- i Last but not leastbent u iemand die zichU bezoekt de dealersom de nodige tech- .. .... „.■ i lui gemakken k verplaatst in een Fiaten deproblema-tische en service-technischekennis van monteurs . , . ~ , .... . h, ■ ~ iii tiek ter plaatse. Uw leettud zal gezien overwicht
te verhogen waardoor ze in het automobielvak . . . ' °__„ ,
~,,■. ~ , , , , , en kennisoverdracht meetellen. Wij schatten ubijblijven.Vooral de werkplaats gaat dat aan '
omdat de technici hier de eigenlijke after sales
leveren. Over lesgeven gesproken

Om goed te kunnen functioneren zal Als u de monteurs bij onze dealers nog
men met bestaande en nieuwe apparatuur een hoop kunt leren over Fiats en zijn service
moeten kunnen werken.En aangeziende techniek dan verzoeken wij u uzelf schriftelijk aan ons te
bij Fiat niet stil staat, moeten juist de monteurs presenteren. Dat is in eerste instantie de afdeling
bij onze dealers weten hoever we daarin zijn en Personeel & Organisatie, Fiat Auto
hoe goed we diekunnen uitdrukken in service Nederland B.V, Dalsteindreef 65-69,
aan onze Fiat-rijders. 1112 XC Amsterdam/Diemen. OULjO

-
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In februari/maart 1992 openen wij ons*
derde filiaal in Amsterdam, op de Nieuw endijk ij
nr. 133-141. Voor deze winkel zijn wij op zoek naar. T

Assistent-Shopmanager
(m/v)

de rechterhand van de shopmanager S
- vakdiploma Detex fi
- leeftijd 18-3(1 jaar l<

If
Floormanagers {

(m/v) E
leidinggevendefuncties op verschillende afdelingen I

- vakdiploma Detex l:
-leeftijd 18-30 jaar f

Verkoopmedewerkers \
(m/v)

tuil-time en part-time voor verschillende afdclingi i F
-leeftijd 18-23 jaar

Verkoopmedewerkers l
(m/v) i

voor donderdagavond en zaterdag voor verschil- {[
lende afdelingen

-leeftijd 18-23 jaar

Voor alle functies geldt: ervaring in soort- ,
gelijke functie, goede contactuele eigenschappen. ,
met teamgeest. j

Indien je belangstelling hebt. stuur dan 'i
voor 9 november a.s. je schriftelijke sollicital
voorzien van een recente pasfoto aan:
Hennes&Mauritz, t.a.v. de heer K. Heikoop. !
Kalverstraat 114-118. 1012 PK Amsterdam.

Hennes&Mauritz.
Mode waarin je jezelf herken

A

1
DOORZETTERS GEZOCHT VOOR

Ko(M)__
PRODUKTEN

Dantuma B.V, al 80 jaar lang leverancier van kantoor-
efficiency, is op zoek naar jonge ondernemende door-
zetters voor de nieuwe lijn in Ricoh kopieer- en telefax-
systemen. Wij zijn op zoek naar kandidaten die tenminste
al een jaar werkervaring hebben en een opleiding op
MEAO of MDS nivo.

KANSEN VOOR DOORZETTERS
Om deze Ricoh lijn te helpen opbouwen en de distributie-
kanalen uit te breiden zoeken wij voor Noord-Holland en
Utrecht

VERTEGENWOORDIGERS M/V
in de leeftijd van 22-25 jaar.

De beste kandidaten krijgen na een gedegen trainings-
periode die zowel produktmatig als kommercieel is, een
eigen verkoopgebied tot hun beschikking. De onder-
steuning van dit landelijk opererende verkoopteam
geschiedt vanuit diverse kantoren van Dantuma B.V. en
vanuit de importeur.
Bent u een van deze doorzetters en bepaalt u het
liefst uw eigen toekomst, stuur dan een schriftelijke
reaktie aan: Dantuma B.V, t.a.v. de heer A.G. Kretz,
Postbus 599, 2003 RN Haarlem.

dantuma
<Ü______>
Advies dat wérkt

STUUR 'T METDE FAX. I
Teksten voor advertenties en/of belt u gewoon: L—J
suggesties voor lay-outs kunt u E—J
ook via de fax zenden. Da's wel fl_)fl«_ZQC
zo handig, snel en duidelijk. MiM Jo3.___i IV
Voor zon fax naar de advertentie- naar speuXfbeit u:
orderafdeling van De Telegraaf/ fï^tï COC DflZODe Courant Nieuws van de Dag U__U"DÖD.ÖU jU

I ■ ■ I ■ ■ ■< II ■■■- I II ■■ ■ ■ ■

JE_^_iïE£fi_Ww^enaan Welzijn

f _..-,_ )
Evangelisch-Luthers Verpleeghuis

Wel eens aan de opleiding tot
ziekenverzorgende gedacht?
Start dan full-time of part-time in
verpleeghuis Wittenberg!
Wittenberg is een verpleeghuis in het centrum van Amsterdam
(dichtbij het Waterlooplein en prima bereikbaar met het Openbaar
vervoer).
Wij verzorgen ruim 160somatische en psychogeriatrische bewoners.
Wat vragen wij?
Je moet goed met mensen kunnen omgaan, beschikken over inzet en
doorzettingsvermogen, zelfstandig kunnen werken en ook kunnen
samenwerken met collega's.
Bij de start van de opleiding heb jeeen LBO of MAVO-diploma of ben
jetenminste 25 jaar.
Wat bieden wij?
Als het werken in de verpleging je interesseert, geven wij je graag een
opleiding tot ziekenverzorgende.
Voor de full-time opleiding geldt dat je na een beroepsvoorbereidende
periode van 7 maanden, waarin je zakgeld ontvangt van ’ 495,- per
maand, bij ons een baan krijgt als leerling-ziekenverzorgende, waarin je
zowel werkt als leert voor de duurvan twee jaar.
Voor de part-time opleiding geldt dat je na een beroepsvoorbereidende
periode van 3 maanden, waarin je zakgeld ontvangt van ’ 247,50 per
maand, bij ons een part-time baan krijgt als leerling ziekenverzorgende,
waarin je zowel werkt als leert voor de duur van twee jaar.
Na je diplomeringkrijg je een vaste aanstelling als ziekenverzorgende.
Wil jenog meer weten?
Als je de onderstaande bon invult en aan ons opstuurt, nodigen wij je
uit voor een van onze informatiebijeenkomsten. Daar krijg je de
gelegenheid om kennis te maken met ons verpleeghuis en met de
opleiding; je kunt die dag ook meteen solliciteren.
Voor vragen kun je ook bellen met de afdeling Personeelszaken of de
afdeling Opleiding, tussen 9 en 16uur, telefoon 020-622.53.88.
De eerstvolgende opleiding start in maart 1992.
Mocht je later willen beginnen, dan kan dat ook; in september 1992
gaat weer een volgende groep van start.

BON
Ik wil graag uitgenodigd worden voor een kennismakingsbijeenkomst.
Naam (m/v)
Straat
Postcode en plaats
Telefoon
Geboortedatum

Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Verpleeghuis Wittenberg, afdeling Personeelszaken,

U Nieuwe Kerkstraat 159, 1018 VL Amsterdam I

Het Andreas is een IS KOKEN UW LUST EN UW LEVEN?
middelgrootziekenhuis
dat hard werkt aan een DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES, WANT WIJ ZOEKEN
nieuwe toekomst. Een MET SPOED EEN ENTHOUSIASTE
toekomst waarin het " x 11 " I lm

SS=S 2© mstellingskok T .
staat. Momenteel telt het
ziekenhuis 324 bedden. een part-time dienstverbandvan 80% behoort eventueel tot de mogelijk- j
De ruim 650perso- heden.
neelsleden dragen in een De afde(jng.
prettige, werkbare sfeer De keu|< en js verdeeld in een warme en koude sectie. Voor het patiënten-optimaalzorg voorde menu is er een automatiseringssysteem. De warme maaltijd voor de
patiënt. Naast de vele patiënten wordt 's avonds verstrekt. Er wordt ook gekooktvoor het
specialismen kent het personeels- en het bezoekersrestaurant. Tevens worden regelmatig
Andreas een uitgebreide werkzaamheden verricht ten behoeve van vergaderingen, bijeenkomsten 1
polikliniek, een en festiviteiten. In de keuken zijn 11 medewerkers werkzaam (1 chef-kok, i
behandel- en een dia- 1 sous-chef, 1 eerste kok, 2 tweede koks, 5 derde koks en 1 keuken- j
lysecentrum. Door de assistent). b
situering in Amsterdam- Funkt je.e isen:
west is netAnareas met y beSchikt over vakkennis op het nivo van instellingskok. U bent bij
eigen- en openbaar voorkeur in het bezitvan het BGP-diploma of een vergelijkbaar diploma en
vervoer makkelijk het diploma dieetkok of hiervoor studerend. Bij afwezigheid van de direkt
bereikbaar. leidinggevende draait u zelfstandig of de gehele warme keuken of de

gehelekoude keuken. U hebt een flexibele instelling, u bent uiteraard
oplettend en werkt hygiënisch. Er wordt, ook in de weekenden, gewerkt
volgens wisselend rooster tussen 05.30 en 20.00 uur. t

Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal i
f. 2.387,— en maximaal f. 3.375,— bruto per maand. De overige arbeids- L
voorwaarden zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen.
De mogelijkheid tot kinderopvang en huisvesting is aanwezig. Studie-
kosten van door u reeds gestarte relevante opleidingen worden door ons
conform de CAO overgenomen.

Meer informatie:
U kunt bellen met de heer N. Claassens, chef-kok of de heer A. Prins, "sous-chef, tel. 020-5111.132. .

ÉUw sollicitatie:
Graag schriftelijk binnen 14 dagen aan de afdeling Personeel & Organisa-
tie van het Andreas Ziekenhuis, Th. de Bockstraat 8,1058 NR Amsterdam,
onder vermelding van referentienummer 44.6705.

K37 Furtwangen imSchwarzwald]
frankrfid.

35A>- fxirtwdnqen
jfreikliy *^°-0 Ikmexhingen Soi,nden

m/cc Sic Furt"
. -^=> fiodensee wangen

Schrveli-
Wir sind ein Krankenhaus der Grundversorgung mit 80
Betten, 4 Fachabteilungen (Chirurgie, Innere,
Anasthesie und Gynakologie als Belegabteilung).
Zur Verstarkung unserer Physikalisch-
therapeutischen Abteilung stellen wir zum 1 Janvar
1992 ein:

1 Krankengymnast(in)
Neben der Betreuung der stationaren Patiënten
umfasst das Aufgabengebiet auch die ambulante
Behandlung.
Furtwangen ist ein anerkannter Erholungsort und bietet
neben der reizvollen Landschaft des Schwarzwalds
auch samtliche weiterführende Schulen am Ort.
Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilflich, bzw.
ist im Personalwohnheim eine Wohnmöglichkeit
gegeben.

Die Vergütung erfolgt nach dem BAT
Bewerbungen an:
Stadt. Krankenhaus Furtwangen im Schwarzwald
Luisenstrasse 17, 7743 Furtwangen
Telefon: 09-49.7723.61 -1
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Trandartsoefendeberoep niet
zelfstandig uit
lEuige jarengeleden heeft deCentrale
rad vanBeroep (CRvB) uitgemaakt dat de
p - meewerkende fysiotherapeuten, diein
r S^epspraktijk van een andere fysiothe-
n>eut hun werk verrichtten en daarvoor

een honorarium kregen,
j"et als zelfstandige beroepsbeoefenaars
"den wordenbeschouwd.

nOCIAAL
Volgens de CRvB

stonden ze in dienst-
betrekkingen moes-
ten er dus premies
voor de werknemers-
verzekeringen wor-
denbetaald. DeRaad
heeft deze lijn nu
doorgetrokkennaar
vergelijkbare situa-

j, blj andere beroepen in de medische

Eén uitspraak betrofHarm van Weezen.
?rmhad een tandartspraktijk, waarin

deWilde twee avonden per weekals
werkte.Klaas kreeg als honorarium

L ettt van de door hembehaalde omzet na
rrek van detechniekkosten. De praktijk en
L aPparatuur daarinwaren eigendom van
r*m. die i.t.t.Klaas ookeen contract met

flziekenfondshad.
Ir w enkleine drie jaarverkocht Harm zijn
Lr^ijk, voor een deel aanKlaas, en met de
E engst reisde hijaf naar zonniger oorden,
*** hij een huis hadgekocht. Maar ook daar81 debedrijfsvereniging (BV) hem te vin-

atv *^e^^was*ot^econclusiegekomenJKlaas in detijd dat hij 's avondshad
jVerkt, in dienstbetrekkinghadgestaan,
**at over Klaas' honorarium premieshad-

boeten worden ingehouden.Die pre-es Vorderde de BV alsnog en daarbijging
lot*i het lievesommetje van bijna’ 30.000.

it;
r zijn driecriteria om vast te stellen of

gj^d in dienstbetrekkingstaat: is er werk-
!!ersgezag, bestaat er recht op loon en moet

Werk persoonlijk verricht worden (men

e
°§zich dus niet naar believen door ande-

.J 1 vervangen). Sommige onduidelij-
jrSevallenzijnwettelijk gelijkgesteld met
nstbetrekkingen, bijv. bepaalde vormen

*> aangenomen werk en provisiewerk.
/^m ging in beroep tegen devordering
/J1 deBV en dezaak kwam uiteindelijkij^htbij de CRvB. Daar betoogde Harm

Klaas nietbij hem in dienst was geweest,j?*zelfstandigzijn beroep alstandartshad
geoefendmet zijn eigen patiënten. Dat

r^tt hij een contract met hetziekenfonds
L 'was volgens Harm vrij nietszeggend,
l. ?at Klaas vrijweluitsluitendparticuliere
Jénten behandelde.

r e CRvB was niet overtuigd. Zo wees men
tP> datHarm allebetalingen verzorgde en
C.^e declaraties aan ziekenfonds en parti-
kj?re patiënten op zijn naam werdenver-

L^en. VerderhadKlaas nauwelijks geïn-
,xJ7eerd in depraktijk, watbij een zelfstan-

j>eberoepsuitoefening toch verwacht had
jgenworden.
k"" de duideliJkste aanwijzing, datKlaas
beroep nietzelfstandig haduitgeoefend,

ta deCRvB de gangvan zaken, toenr 1"11! zijn praktijk beëindigde.WantKlaas
?} depatiënten over, die doorhem behan-

H
dwaren en bij hem onder behandeling

iden blijven.
J:aarvoorbetaalde Klaas een bedragper
r^ènt aan Harm.Dat Harm diepatiënten
K?Klaas „verkocht", beweesvolgens de
I^Boverduidelijk dat diepatiënten niet

eigen patiënten konden worden

bJ^mee, aldus deCRvB, verloor Harms
B^ent, dat hetbij Klaas vooral om „ei-
tu — want nietvia hetziekenfonds en dus
iU j.c°ntractmet Harm behandelde — parti-
„.^

ere patiëntenging, allekracht. Klaas had
jtoe,®l sociaal-economischafhankelijke po-
Je^ Verkeerd en bij hem kon dusniethj^okenworden van zelfstandige beroeps-
Ihrj e*ening. Harm zou depremies alsnog
t^nbetalen.

«tj een andergeval moest deCRvB oorde-
i. t.Ver depremieplicht van speciaüsten,
w et* contract hadden afgesloten, waarin
$t toetredingtot een maatschap van specia-
°k geregeld. In hetcontract stond
JtkL aan detoetreding een kennisma-

van een half jaarvooraf zou

Hymens die periode zouden de specialisten
'4a °l demaatschap aan hetwerk gaan,Roeide partijen konden tussentijds be-
W dat detoetredingtot de maatschap
i.ef3°°r zougaan. Dan waren denieuwko-
6w °Verigens welvijf jaargebondenaan

frei Ging detoetreding
j do0r) jjan Zouden de nieuwevennoten

r. otl0tlefi een bepaalde tijd een overnamesom
"jv.^ storten,

p^^dens dekennismakingsperiode kregen

J)qetrokken speciaüsten een winstaandeel
0 door hen volledigvoor eigen verant-
>krding verrichte medischewerkzaamhe-

Ook werd geregeld op hoeveeldagen
cMiezij in dekennismakingsperiode
nt Zouden hebben.

ajv°^ vond, dat de artsen in dezekennis-
jpflngsperiodeeigenlijk werkzaam waren

11 1- diemet een dienstbetrekking
Nhv ste^llwas-üan moest er dus °°k
l^ie worden betaald. Hiertegenging de
iw H Schap in beroep bij de socialezeker-achter.
prp£°ok hier bepaalde de CRvB, dat de
o<j in dekennismakingspe-
po egelijkgesteld moesten wordenmet ge-
,o

eWerknemers en er dus premiebetaald
W^Worden. Want ze waren in diekennis-
(jL^gsperiode in sociaal-economisch op-
*} van demaatschap.

liJ* de toetreding om watvoor reden ook
kSrzou gaan,bleven ze met lege
IS ■ n achterenkonden ze — ooknog eens
RiJ 9^gebondenaan een concurrentiebe-
'ttvïT Vertrekken. In de de ogen van de
k ö was er tijdens dekennismakingsperio-
6lf'L.en sPrake van een sociaal-economisch

\ «jj. Vaardigepositie envan zelfstandig on-
i ll( jtleiïierschapmet het daaraanverbonden

1 t)ernemersrisico.
L moest dusover de honora-
£ü Ji^ens de kennismakingsperiode nog
X vink bedrag aan premies aan deBV
ïet«öaken.

Stotteraars vechten met letters

„Het verdriet
zit vaak
ineen

klein woord”

Stotteren
is en
blijft een
wereld
van angst

door
MARIJE

VLASKAMP

AMSTERDAM — Voor gek staan. Er niet bijho-
ren. Uitgelachen worden. Het zijn de nachtmerries
van iedere stotteraar. Onder een dun laagje op
therapie aangeleerd zelfvertrouwen schuilen bij
veel volwassen stotteraars angst- en schaamtege-
voelens. Het akelige gevoel op een negatieve ma-
nier op te vallen blijft aanwezig; hoe zeer de
stotteraars zelf ook denken dat ze zich niet meer
generenvoor hun handicap.

De problemen beginnen
vaak op school. Anja Scheele,
een 33-jarige studente MBO-
Inrichtingswerk, voelde daar
voor het eerst dat zij 'anders'
werd behandeld. „Bij een
beurt hoefde ik maar een paar
zinnetjes stotterend op te le-
zen en het was wel best. Vol-
gens mij wilde de leraar ge-
woon van me af zijn, want ik
kreeg steevast een zesje na
zon beurt. Of hij sloeg me
over. Alleen tijdens sport
voelde ik me thuis in deklas.
Dan hoefde ik niet te praten.
Ik was een van de besten. Ze
wilden me allemaal in hun
team hebben."

Buiten de gymzaal verlie-
pen de contacten moeizamer.
Er moest gebabbeld worden.
Dat deed Anja liever niet.
„Klasgenootjes gingen stap-
pen, jongens versieren in de
discotheek. Ik bleef thuis,
want ik durfde tóch geen
praatje te maken. Ik was te
bang dat ik zou stotteren en
voor gekzou staan."

zettend mijn best doe niet te
stotteren, wordt het gehakkel
alleen maar erger. Elk tele-
foontje is een krachttoer."

Wim van Alphen, de 40-
-jarige voorzitter van de Stich-
ting tot Voorüchting over
Stotteren (SVS), ondervond
andere moeilijkheden op zijn
werk. „Toen ik nog een ande-
re baan op de universiteit
had, had ik het vooral moei-
lijk met vergaderingen," ver-
telt Wim. „En dat terwijl ik
scheikunde ben gaan stude-
ren om niet te hoeven praten!
Ik wilde in stilte in een labo-
ratorium werken."

Die angst eenrare indrukte
maken maakt een stotteraar
zenuwachtig. Met als gevolg
dat hij juist gaat stotteren.
André Beks, voorzittervan de— jubilerende— Nederland-
se vereniging voor stotteraars
Demosthenes krijgt op zijn
eenenveertigste nóg de zenu-
wen van een rinkelende tele-
foon. „Als dat ding gaat, begin
ik al te zweten. Toen ik nog op
een bank werkte üet ik de
gesprekken het liefst aan mijn
collega's over. Maar als ze
even weg waren, móest ik wel
opnemen. Omdat ik dan ont-

■ Anja Scheelezoekt af en
toe desteun van andere stot-
teraars.

Illustratie:
Benno Vranken

Wapenen
Volgens Wim kiezen veel

stotteraars voor een baan of
opleiding waar praten geen
hoofdrol speelt. Ze wapenen
zich tegen een mogelijke af-
gang. En als de stotteraar

zichzelf niet beschermt, doet
de omgeving dat wel. Vaak
op deverkeerde manier.

Anja Scheele wilde na de
mavo een opleiding voor die-
renartsassistente volgen. „Ik
zou dan in Barneveld op ka-
mers moeten. Veel mensen
hebben me dat afgeraden. Ik
zou me niet kunnen redden
met dat gestotter,zeidenze."

Zowel Wim als Anja liet
hun handicap hun beroep be-
palen. Achteraf vinden ze dat
niet meer zo erg. Wim heeft
nu een leuke baan als hoofd
van de Dienst Veiligheid en
Milieu bij de VU in Amster-
dam. Bij de vergaderingen
maakt hij een grapje over zijn
gehakkel. „Dan is de sfeer
meteen ontspannen en is
mijn stotteren geen probleem
meer. Niet voor mijn collega's
én niet voor mezelf." Ook
Anja heeft haar stek gevon-
den. Zij ruilde het kantoor
voor de peuteropvang en
volgt de bijbehorende MBO-
opleiding.

Maar het gebrek aan zelf-
vertrouwen blijft. Hoewel
Anja, Wim en André zelfver-
zekerd zeggen dat ze redelijk
met hun handicap overweg
kunnen, hebben ze allemaal
hun moeilijke momenten.
Het verdriet zitvooral in klei-
ne voorvallen. Anja: „Dan zit
ik in een café en wil ik een

biertje bestellen. Omdat ik
weet dat ik stotter op de B zeg
ik maar: 'Een pilsje... Overal
zoek ik een anderwoord voor.
Zo onzekerben ik dan. En dat
verpest mijnhele avond."

Een niet-stotteraar haalt
zijn schouders op over een
vervelende avond, een stotte-
raar piekert na. André Beks:
„Het zijn geen eenmalige inci-
denten! Mislukte bestellin-
gen, je naam nietkunnen uit-
spreken, het overkomt me zo
vaak. Als je bij de bakker
geen grof volkoren kunt be-
stellen, en het eerste de beste
kind voor jewél, moet je wel
heel sterk in je schoenen
staan om niet aan jezelf te
gaan twijfelen. Altijd schaam
je jetegenover een ander."

En toch is het niet nodig,
zegt Wim van Alphen. „De
enige die het gevoel heeft
voor aap te staan is de stotte-
raar zelf. De mensen om hem
heen hebben geen last van
het gestotter. Het valt ze
soms niet eens op! Maar als
stotteraar weet je dat niet

omdat je het onderwerp ver-
mijdt. Tot mijnvijfentwintig-
ste had ik het nooit over stot-
teren. Ik besprak het zelfs
niet met mijn vrienden. Had
ik maar geweten dat het hén
niets uitmaakte!"

Ook André Beks was als
kind al bezig zijn handicap te
camoufleren. „Ik liep te kron-
kelen met taal. ledere zi.n
moest veranderd worden om
gevreesde woorden te omzei-
len, terwijl vriendjes niet
eens op het stotteren letten.
Ze plaagden me niet, maar
zeiden: 'André, dat stotteren
hoortgewoonbij je!'"

■ Wim van Alphen: „De men-
sen om meheen hebbengeen
lastvan mijn gestotter. Soms
horen ze het nieteens."

■ Voor André Beks is elk te-
lefoontje eenkrachttoer.

Computer leert naar eigen inzicht met verkeer omgaan

VOORRANG MET KINDERVERSTAND
door MARIANNE JANSSEN

HAARLEM — Gisteren is het nieuwe Reglement Verkeerstekens en Verkeersre-
gels (RVV) ingegaan. Voor veel volwassenen al een puzzel, laat staan voor kinderen,
de nieuwkomers in het verkeer. Daarom vroegen Veilig Verkeer Nederland en het
ministerie van Verkeer en Waterstaat het informatiebureau Krist & Ketel een
computerprogramma oververkeer te maken: 'Geef jeverstand eens voorrang.

De kinderen die met het
programma gaan werken,
moeten thuis zijn in verkeer
en verkeersregels. Op de ver-
ouderde manier wel te ver-
staan, want het programma
'Geef je verstand eens voor-
rang' leert dekinderen welke
regels gewijzigd zijn en hoe de
nieuwe verkeersregels eruit
zien. „Voor kinderen vanaf
tien jaar," stelt het bedrijf
Krist & Ketel; laten we zeg-
gen: voor leerlingen die vorig
jaar (meestal in groep zeven)
hun verkeersdiploma behaal-
den.

■ Groep ze-
ven van de
Cruquius
school Haar-
lem oefent: is
oversteken
met een rood
poppetje veilig
of niet? Het
rood wordt
vervangen
door een oran-
jeknipper-
licht: beslis
zelf watver-
antwoord is.
FOTO:
FRANS
JONGEN

Moeilijk
De leerlingen die zichnu op

het verkeersdiploma voorbe-
reiden krijgen direct te ma-
ken met het nieuwe RW.
Docent Job Huybers van de
Cruquius basisschool te Haar-
lem: „Er is snel op ingespeeld
met nieuw materiaal, al zul-
len sommige regels, bijvoor-
beeld daar waar verkeersge-
bruikers op hun inzicht in de
verkeerssituatie moeten af-
gaan, voor kinderen niet een-
voudig zijn. Wat is veilig, wat
niet? En waarom de ene keer

wel en de andere keer niet?
Moeilijk voor kinderen hoor.
Maar ze leren op de nieuwe
manier hoe het moet, dat
wel."

Het programma confron-
teert de kinderen met " nieu-
we borden en regels; " veilig-
heid, milieu en doorstroming;

" meer eigen verantwoorde-
lijkheid, meer zelf beslissen.

In het onderdeel Bordenre-
gen vallen wentelende bor-
den over het beeldscherm, de
kinderen moeten binnen een
bepaalde tijd elk bord in een
goede doos zien te stoppen.
En, alsofer geen verkeersbor-
den genoeg zijn, mogen kin-
deren ook zelf borden maken
met behulp van bordenma-
chines voor verkeerssituaties
waarin zij zelf een bord nodig
vinden. De computer stelt
ookvragen over hetverander-
de RVV, als alle antwoorden
goed zijn kan als beloning een
puzzel gemaakt worden. Uit-
eindelijk wordt, in de vorm
van een meerkeuze-overho-
ring onder tijdsdruk, nage-
gaan of deleerlingen de infor-
matie in de spelletjes hebben
begrepen en onthouden.

Zo worden op de voorruit
van een auto verkeerssitua-
ties geprojecteerd. Papa,
(want uiteraard zit de heer in
het verkeer achter het stuur)
beweert iets over die situatie.
De vraag is dan: „Heeft papa
gelijk?" Als dat in de praktijk
wordt nagespeeld, kan dat nog
aardige ruzies opleveren want
ook de meeste volwassenen
kennen het nieuwe RW niet
of lappen de regels gewoon
aan hun laars. En om dan
eigenwijze pottekijkers in de
auto tekrijgen...

Gelukkig kan er na de rit
gescheidsrechterd worden,
want het programma bevat
ook aanwijzingen voor ou-
ders, die het programma dan
ook maar in groten getale
moeten aanschaffen. Voor de
prijs hoeven ouders noch
school het te laten: / 49,—.

Te bestellen bij Krist & Ketel.
Tel. 04920 - 38.444. Technische
specificaties: IBM compatible
KT/AT; MS DOS 30 of hoger;
Harddisk met 2 Mb vrije ruimte:
Floppydrive 3 1/2", 720 Kb; EGA
videokaart, 64 kleuren, 256 Kb.
Voor^ onderwijs: bruikbaar op Co-
me: ,us. "

Moed
Nu heeft hij de moed erom

te lachen. „Soms sta ik in de
rij voor een treinkaartje en
wéét ik dat het mis gaat. Ik ga
dan niets verbergen, maar
stotter er op los. Het is grappig
de lokettiste in paniek te zien
raken. In een buivan extreme
overmoed pas ik wel eens een
spreekoefening toe." Op de
zangerige toon die hij op the-
rapie leerde vraagt hij dan
een retourtje. Zonder stotte-
ren.

Maar zoiets durft hij zel-
den. „Hoewel de therapie je
zelfvertrouwen probeert te
geven ben ik toch altijd afhan-
kelijk van mijn eigen stem-
ming. Ik weet nog steeds niet
hoe ik écht met stotteren
moet omgaan." Ook Wim van
Alphen zegt dat hij er voor
zijn gevoel niethelemaal over
heenis.

Stotteren is en blijft een
wereld van angst. Anja
Scheele zoekt regelmatig
steun van lotgenoten. „Ik ga
nog naar een oefengroep. Af
en toe heb ik het nodig met
stotteraars onder elkaar te
zijn. Tenminste één plek
waar ik me niet anders voor
hoef te doendan ik ben."

Sport-
vrijwilligers

In november en
decemberworden in
Noord-Brabant tal
van korte cursussen
voor sportvrijwilli-
gere gegeven.

w&w
K.O.R.T

De cursussen
zijn bestemd voor
bestuursleden.

********** technische com-
missies, jeugdcom-
missiesen belang-
stellenden van sport-
verenigingen. Men
kan een keuze maken
uitdecursussen:
marketing in de
sportvereniging, lei-
ding geven aan jeug-
digen, jeugdbestuur-
def\ sportclub en au-
tomatisering en
blessurepreventie.
Tevenszijner speci-
fieke cursussen
voorzitter, secretaris
en penningmeester.

De cursussen du-
ren gemiddeldtwee
avondenen kosten
ongeveer/ 35,-.
Voorinformatie kan
men zich wenden tot
deSportservice
Noord-Brabant, me-
vrouw Monique
Mallens. tel.: 013-
-350755.
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A WPersoneel /

11 Het Duyverman Computer Cen-
trum (DCC) in Maasland is een van

xde grootste computercentra van
|| Nederland. Dit centrum houdt zich
|| voortdurend bezig met een grote
' verscheidenheid aan automatise-

} ringsprodukten en -diensten. Daar-
bij wordt hoog gekwalificeerde
automatiseringstechnologie toege-
past. Voor de Defensie-organisatie
verzorgt het DCC een aanzienlijk
deel van de informatievoorziening.

I Het DCC is zich in snel tempo aan
|| het verzelfstandigen. Dat wil zeg-

gen dat het computercentrum per
1-1-92 als een economische zelf-

x standige eenheid gaat opereren.
Mede hierdoor bestaat er behoefte

f aan versterking op de afdeling
Verkoop & Begeleiding. Een vijftal
projectmanagers leggen zich speci-
fiek toe op de verkoopactiviteiten.

■ In verband met uitbreiding van dit
team willen we graag in contact
komen met een ondernemende

PROJEONANAGER
■’ Als projectmanager vervult u

\ ■/ * 1/ een brugfunctie tussen de klant en
ff de DCC-organisatie. Dit betekent
m dat u, net als uw collega-project-

managers een eigen afzetgebied
krijgt toegewezen. Uw standplaats- is Den Haag. U verzorgt de sales

' van produkten en diensten van het
f DCC aan een grote verscheidenheid

' van (potentiële) opdrachtgevers.
Aspecten van uw taak zijn hierbij
het voorbereiden van en onderhan-
delen over offertes en contracten.
Wanneer een opdracht in uitvoe-

|||. ring wordt genomen bent u verant-
woordelijk voor het instellen van
een projectteam alsook voor de co-

§ ordinatie en voortgangsbewaking
I binnen het DCC. Tenslotte richt u
P zich, in meer algemene zin, op het
II onderhouden en uitbreiden van de

relatie met opdrachtgevers.

| GEVRAAGD
U heeft een academisch werk-

en denkniveau dan wel een HEAO-
opleiding met relevante ervaring
waarbij de nadruk ligt op commer-

■f| ciële expertise. Essentieel is verder
7. dat u kunt bogen op ervaring op het

gebied van geautomatiseerde be-
K stuurlijke informatiesystemen. Het

f. spreekt vanzelf dat uom de coördi-
nerende taken goed te kunnen in-

B vullen, weet wat leiding geven is.

I GEBODEN
Primair is ons aanbod een dy-

i^. namische commerciële managers-
I functie met veel verantwoordelijk-

heid en een veelzijdig pakket aan
taken en projecten. U komt te
werken bij een zeer geavanceerd

Up bedrijf. Er is alle ruimte om aan de
m taken een eigen invulling te geven

en in de aanpak creatief en inven-
tief te zijn. Het bruto jaarsalaris,
verbonden aan deze functie, be-

x draagt voorlopig maximaal circa
f 97.500,- inclusief 8% vakantietoe-■ slag. Het aantal vakantiedagen is
gesteld op minimaal 24 per jaar,
plus 12 ADV-dagen. Verder kunt u
eventueel gebruik maken van een
pakket studiefaciliteiten om binnen
het vakgebied up-to-date te blijven.

REACTIES
Meer gedetailleerde functie--11 informatie kunt u inwinnen bij de

|f| heer J. Mostert, hoofd afdeling Ver-
koop & Begeleiding, (01745) 19 267.pi* De heer F. Jansen, (01745) 19 363,
kan u informeren over de sollicita-. tieprocedure. Bij gelijke geschikt-
heid genieten leden van etnische

If minderheden en gehandicapten de
II voorkeur.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt
v, binnen 14 dagen, richten aan

H het hoofd afdeling Personeelszaken
Hvan het Duyverman Computer Cen-

trum, Coldenhovelaan 1, 3155 RC
H Maasland.

burgerpersoneel defensie
%\\IJA DUYVERMAN

\ COMPUTERCENTRUM

Reageren
op een advertentie
onder
BRIEFNUMMER?

; Adresseer uw brief dan als volgt:

2te&dtt>mif
<Sa»> Da Courant . <s&

Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Attentie!

Vergeet vooral niet in de linker-
bovenhoek van de enveloppe
het briefnummer te vermelden.

I 'Voor deregio UTRECHTzoeken wij

accountmanager «*, vertegenwoordiger m/.
Onze accountmanagers hebben een interessante funktie, waarin de nadruk Een echte vertegenwoordiger is nooit tevreden! Die wil meer. Die wil vooral
ligt op het deskundig adviseren aan grote potentiële en bestaande relaties. steeds betere resultaten. Niet "aan het handje" van de chef, maar zelf... op

Overal in Nederlandkomt u De accountmanager richt zich vooral op het verkopen van onze eigen kracht, na een gedegen inwerk- en trainingsperiode, bestaande en
Hokatex tegen: Hokatex, de beroepskledingservice, een produkt datzich door kwaliteit en assortiment nieuwerelaties bewerken.
absolute marktleider op het onderscheidenheeft op de markt.

gebiedvan bedrijfskleding- en Wij ver wachten van u:
linnenverhuur, toilethygiëneen Wij verwachten van u: . een opleiding op MAVO-niveau

schoonlopers. . een opleidingop HAVO/MBO-niveau . debere idheidom regelmatig in- en externe trainingen te volgen
Die sterkepositie danken wij . de bereidheidom in- en externe trainingen te volgen . ervaring en affiniteit met commerciële dienstverleningniet alleen aan ons hoogwaar- . ruime ervaring in de buitendienst van een commerciële organisatie; u bent . in bezitvan rijbewijs B

dige dienstenpakket, maar ook toe aan een volgende stap in uwkarrière , leeftijd 25- 30 jaar
doorde wijze waarop wij , enthousiasme, inzet en initiatief . woonplaatsregio Utrechtsteeds weer alert,kreatiefen . in bezit van rijbewijs B . voora| ook enthousiasme, inzet en initiatief.
met volle inzet weten in te . leeftijd rond 30 jaar

spelen op de behoeften van onze . woonplaats in de regio Utrecht of de bereidheid daarheente verhuizen. Enthousiaste en gemotiveerde kollega'svan de verkoopbinnendienst.
klanten. marketing en servicezullen de accountmanager en de vertegenwoordigerb!

In onze vestigingen dewerkzaamheden ondersteunen.
Amsterdam, Deventer,

Leeuwarden en Voorburg Denkt u de juisteman of vrouw voor één van dezefunkties te zijn, dankunt urekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden, w» ' , u«_-a*owerken ca. 800mensen. inklusiefeen representatieve bedrijfsauto. WsËÈ__ hjh
LJr\ Is__%+___> vr Belangstelling? é^^^L^-IIUl\Cf l tT_/\ Stuurt u danzo spoedig mogelijk uw schriftelijkesollicitatie onder vermelding van defunktie waarop u jfjJll7';"

fc^ Hokatex B.V,
t.a.v. deheerJ. Dijkstra, Verkoopleider, Uni/ATCV DDCIW—TLJEZI PICDUICinl___^ I Postbus 8039 1005AA Amsterdam MvJIxMI CA DiaEIMVJ I fl CLL^CIAri LI \J

▼T Gaba in Almere, dochtervan een Zwitserse
_->aoa ai urne onderneming, is importeur van vooraan-
GABA ALMERE staande merkartikelen, zoals Elmex - Aronal- Meridol - Wybert - Jordan, - Clinic - Leßrush - Ellen Betrix -
Laura Biagiotti - OttoKern - Hugo Boss - Rimmel - Chicogo -
Scholl - Johnson & Johnson Dental Floss - Stim-U-Dent - ACT-
Johnson'sBaby Care - Penaten - 0.8. - Modess - Vespré - K-Y-
Chtf-O-Net.

In verband met vertrek van onze huidige funktionaris, zoeken wij een:

medewerker
voor de financiële afdeling m/v
die de verantwoordelijkheidheeft voor het Wat wij bieden:
grootboek, en helpt bij de voorbereiding - Eenzeer zelfstandige baanbij een gezond
van maand- en jaarafsluiting. en dynamisch bedrijf;
Wij vinden dat u voor deze funktie rond - Een goed salaris, afhankelijk van
de 30 jaar moet zijn en dat u een gedegen opleiding en ervaring;
opleiding achter derug moet hebben. Hier- - Prima secundaire arbeidsvoorwaarden,
bij denken wij aan een afgeronde AÏ.B.A.
opleiding. Indien u geïnteresseerd bent in deze
Natuurlijk dient u ook over voldoende funktie, verzoeken wij u een met de hand
praktijkervaring te beschikken. geschreven sollicitatiebrief (voorzien van

een recente pasfoto) te sturen aan:

iü Bolderweg 1 (Industrieterrein De Vaart), 1332 AX ALMERE.
GABA ALMERE Tel. 03240 -20 600, t.a.v. de heer A.T.M. Bijl.

y j— -w- yr fit T~x j 7 Naast ontwerp en produktie van het

’ /-*’’’ /-* /\/ Wir\riD eigen merk - Création Jolie - impor-
_i__j.l__._-_/ L _L_-i \ 1 1 IxJLAJCy teert ze ook bruidsmode onder de

naam Lotus Bridal Fashion.
Leijten Mode beweegt zich op de

staat bij de detailhandel al tientallen Europese markt en is gevestigd te
jaren bekend als dé toonaangevende Eindhoven. Zij heeft zon 80 medewer-
onderneming op het gebied van bruids- kers in dienst.
mode en de laatste jaren ook mode- Voor de Business-Unit Création Jolie
stoffen. zijn wij op zoek naar een

ENERGIEKE EN DOORTASTENDE

BUSINESS-UNIT MANAGER
(MA/)

Als Business-Unit manager bent u ver- (confectie/textiel) met een aanvullen-
antwoordelijk voor de strategische de commerciële opleiding;
ontwikkeling, het commerciële beleid - enige jaren ervaring in een leiding-
en de verdergaande optimalisering van gevende, operationele functie bij een
de kwaliteit en de professionaliteit van middelgrote onderneming, bij voor-
de onderneming en belast met de keur in de confectie-industrie;
algehele leiding. - een goede beheersing van de

moderne talen.
De functie vereist dat u, na een korte Ondernemerschap gekoppeld aan een
inwerkperiode in staat bent: sterke operationele effectiviteit is een- de operationele bedrijfsvoering zo- voorwaarde.

danig te besturen dat een optimale Leeftijdsindicatie: tot 40 jaar.
effectiviteit en klantgerichtheid
continu gewaarborgd is; . ~. „. . .- inhoud te geven aan een markt- LeiJten M°de bl*dt u' „ „ „
gericht produktbeleid. teneinde de ' een veeleisende, u.tdagende functie
marktpositie te continueren en uit te me Perspectief.

breiden- " naast een 9oede honorering, aan-
- vanuit de Human Resources filosofie, trekkelijke secundaire arbeidsvoor-

direct leiding te geven aan het waarden, die in overeenstemming z.jn

managementteam van Création Jolie met de zwaarte van de funct.e.
en indirect aan 50 medewerkers.

Daarnaast wordt van u als lid van de Belangstellenden worden uitgenodigd
directie van Leijten Mode een actieve binnen twee weken na het verschijnen
bijdrage verwacht bij het oplossen van van deze advertentie hun schriftelijke
organisatie- en efficiency-vraagstukken sollicitatie met Curriculum Vitae te
die de hele onderneming betreffen. richten aan de heer D.J. de Nie van

MODICS, Personeelsmanagement en
De kandidaat dient te beschikken over: -services, onder vermelding van- een afgeronde HBO-opleiding referentienummer: 0298-56.

MODICS, Personeels- vakspecialisten, staf-
management en -services funktionarissen en
is een bureau dat midden en hoger kader,
gespecialiseerd is in het Omdat het effekt van
integraal aanpakken van werving en selektie .- m—■ ■ — ,
personele en organisatie- vooral op termijn goed k A
vraagstukken. merkbaar is, besteedt Ik JÈ
Met een modulair MODICS extra aandacht MB, Jm
opgebouwd diensten- aan het organisatie- en «fe. _^k
pakket bedienen wij funktieprofiel en het ■■^^JK/J^ "
opdrachtgevers in zowel daarbij behorende . ..-.,—. . ,-x .-^
de profit als de non-profit persoonsprofiel. MODICS

PERSONEELSMANAGEMENT EN SERVICES
Onderdeel van ons MODICS hanteert de Hastelweg 129. Eindhovendienstenpakket is gedragscode van de Postbus 6334, 5600 HH Eindhovenwerving en selektie van OAWS. Tel.: 040-525535 Fax: 040-552810.|ö jfs |

Markgraaf
Markgraaf (gevestigd in Amsterdam Zuidoost) is één van de grootste merkenburo's in Europa
Wij verrichten merkonderzoek, -registratie, en -kontrole voor vele relaties, diezich over de ge-
hele wereld bevinden.
Vanwege de snelle groei van de organisatie (mede door uitbreiding in het buitenland) zoeken
wij dynamische medewerkers die bergen werk kunnen verzetten.

Wij hebben momenteel een vakature voor de funktie van:

De afdeling Wij verzoeken herintreders/sters eveneens
De afdeling Dokumentatie verricht woord- te solliciteren.
en beeldmerkonderzoeken ten behoeve van
onze interne merkenadviseurs alsmede Wij bieden
voor externe relaties. Een interessante werkkring, alsmede de

mogelijkheid om deze fulltime funktie in
Funktie-inhoud deeltijd te verrichten, in 5 halve dagen.
Als administratief medewerk(st)er op de De werktijden zijn dan, of van 8.30 - 12.30
afdeling Dokumentatie zullen uw werkzaam- uur, of van 13.00 -17.00 uur.
heden bestaan uit het maken van fotoko-
pieën ten behoeve van onderzoeksgege- Informatie/sollicitatie
yens, het verrichten van identieke woord- Voor informatie over deze funktie kunt u
merkonderzoeken met behulp van micro- kontakt opnemen met mevrouw G.J.M,
fiches, het invoeren en kontroleren van ge- van der Krogt (Hoofd Personeelszaken),
gevens in de computer, alsmede het ver- tel. 020 - 5641456.
zenden van fax- en telexberichten en archi- Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen
veren. 14 dagen na het verschijnen van deze

advertentie richten aan:
Wij vragen
U heeft een opleiding op MAVO-nivo en
u bent in het bezit van een typediploma. Markgraaf BV
Daarnaast heeft u ervaring met tekstverwer- t.a.v. afdeling Personeelszaken
king, fax en telex. Uw leeftijd is minimaal 30 Postbus 22722
jaar en maximaal 50 jaar. 1100 DE Amsterdam Zuidoost

Een samenwerkingsverband van
internationaal opererende kledingbedrijven

M^m^ richt, voor de invoering van een nieuw label binnen Europa, een jMWy^ dochtermaatschappij op waarvoor zij een

_s__A general manager I
wenst aan te stellen.
Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij:— koördinerend kan optreden tussen de diverse, door beide

partners in te brengen, bedrijfsfunkties;— het verkoopnet in Europa effektief kan begeleiden;— — een bijdragekan leveren aan de organisatorische opzet en er
met inspiratie en enthousiasme leiding aan kan geven;— over een kreatieve en zakelijke ondernemersmentaliteit
beschikt.

~^^^~^~~~^^ De kandidaten, leeftijd 30 tot 35 jaar, dienen:— over minimaal vijf jaar ervaring in een kommerciële funktie

' binnen de kledingbranche (geweven en tricot) te beschikken;— ■ — over voldoende technisch inzicht en ervaring te beschikken— met betrekking tot het produktie- en kwaliteitsproces.

Gezien hetkarakter van de funktie, is een grondige kennis van
meerdere moderne talen naast de Nederlandse taal een vereiste

Standplaats: Nederland.

Aan belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun schriftelijke
sollicitatie binnen veertien dagen na verschijning van deze
advertentie te zenden naar onderstaand adres tav. de heer
Mr J.A.M. Slaats.

zaterdag 2 novemberl^j18



Canadese leerstoel Nederlandistiek uniek
door
WALTERSAMUELS

AMSTERDAM,
zaterdag

Het heeft lang geduurd,
JöaarNederlandkrijgt een
leerstoel aan de universi-
teit van British Columbia
(ÜBC) in Canada. Vanaf
volgend jaar zal daar het
Vak 'Nederlandistiek'wor-den gedoceerd.

De leerstoel is niet gebon-
den aan één vak, zoals tradi-
uegetrouw Nederlandse taalen letteren. Het unieke is datde leerstoel diverse wijd uit-
eenlopende studies biedt die
°P Nederland gericht zijn:van taal tot sociologie en van
techniek tot economie. Een
lnternationale primeur.

ÜBC heeft een degelijkere-
putatie en laat zich vergelij-
ken met de universiteit van
Lalifornië (VS), beter bekend
akßerkeley.

Universiteiten kijken over
net algemeen zeer kritisch
**n tegen buitenlandse leer-stelen. Maar na vele jaren is

specialistische kennis
°ver Nederlandse zaken be-

genoeg gaan vinden,
olndat Nederlandse immi-
STanten — in groten getale —steeds belangrijker plaats
?}jn gaan innemen in zowel de
Canadese samenleving als de
aangrenzende Amerikaanse
Üpat Washington, een vaste
leverancier' van studenten
aanUBC. ■ Vooral door de inzetvan het Nederlands-Canadese echtpaar

Gerry en Irene deKlerk heeft deuniversiteit van British
Colombia een leerstoel Nederlandistiek gekregen.

Foto: ELLEN DEN OUDENTe danken
zegt dat de leerstoel

Vooral te danken is aan de
Nttet van het Nederlands-Ca-
nadese echtpaar Gerry en Ire-
?e deKlerk. Zij bepleitten de
jnstellingvan de leerstoel bij
"e belangrijkste Canadese
"ntoriteiten. Daarnaast heeft
°e Klerk in financiële zin de
eerste voorbereidingen ge-
boffen en de diplomatieke
jvegenbewandeld die leiddenl°t de benodigde activiteiten
?nder de daartoe aangewezen
Canadese en Nederlandse
ambtenaren.

De Canadese universiteit
**am uiteindelijk plotseling
*elf met het bericht over de

naar buiten. „Dat
een verrassing; echt een

°verwinning," ervaart Gerry«e Klerk. De Klerk is direc-
'eUr van de beleggingsmaat-
schappij Rampart Capital"orp in Amsterdam. Zijn
Vrouw Irene is Canadese. Het

heeft een woning in
"ancouver en in Wassenaar.
UfcC heeft het aan de De

overgelaten om te zor-gen dat er op korte termijn
teerdere sponsors worden
?eyonden. De Canadese over-
heid heeft inmiddels laten

garant te staan voor de

helft van de aanvangskosten,
die voorlopig geraamdzijn op
een totaalbedrag van ruim

’ 2,5 miljoen.Er is een gerede
kans dat ook de Nederlandse
en Belgische overheid een fi-
nanciële bijdrage gaan leve-
ren. Volgens Oscar de Wan-
del, secretaris van de Neder-
landse Taalunie, zal dit insti-
tuut in december aanstaande
waarschijnlijk hierover een
positief advies geven aan de
Nederlandse en Belgische be-
windslieden van Onderwijs
en Cultuur.

Logisch
De Wandel noemt een Ne-

derlandse leerstoel in Canada
niet onlogisch. „Je hoeft in
een stad als Vancouver maar
het telefoonboek open te
slaan of je ziet dat het bulkt
van de namen die beginnen
met 'van' of 'van der." Ook
bij het Nederlandse ministe-
rie Van Buitenlandse Zaken
is verheugd gereageerd op
hetCanadese besluit.

Op 18 november wordt in
kasteelDe Wittenburg in Was-
senaar door De Klerk een
bijeenkomst gehouden ter ge-
legenheid van de installatie
van de leerstoel, waarbij tal
van toplieden uit het Canadese
en Nederlandse bedrijfsleven
en de overheid aanwezig zul-
lenzijn.

Meer Over Medisch
Bovenbeen-prothese groeit mee

bijpatientjes
met botkanker

Hreto«^Cld„e^isCh Zi?keïl^u!s Groningen en de Universiteit Twente zijn erinP.Laagw? «falende' inwendige prothese te ontwikkelen voor kinderen dieS^^^kT*""1 hCbben gChad' Er iS Üen jaaraan de «^wikkeling van
De vinding bestaat uit twee

buisjes dieuit elkaar kunnen
schuiven. In Triakel, het per-
soneelsorgaan van het AZG,
legt biomechanicus dr. ir.
G. Verkerke uit: „In 't ene
buisje zit een magneetje dat
kan draaien en via een tand-
wieltje een schroef aandrijft.
Deze schroef draait in het
andere buisje, dat als 'moer'
fungeert. Zo ontstaat een te-
lescoop-systeem met een
doorsnede van ongeveer 30
millimeter, waardoor het ele-

ment langer kan worden ge-
maakt."

Om het verlengingsele-
ment van buitenaf te kunnen
manipuleren, werd een
vernuftig systeem uitge-
dacht: als rondom het been
met de prothese een draaiend
magnetisch veld wordt opge-
wekt door een elektromag-
neet, reageert het magneetjein het verlengingselement
daarop. Gevolg is dat het
magneetje gaat meedraaien
en de schroef aandrijft, waar-

door het element langer
wordt. Daarmee is ook de
prothese-verlenging eenfeit.

Het kind met de prothese
moet elke maand terug naar
het ziekenhuis en zijn 'zieke'
been in een grote koker met
een elektromagneet plaat-
sen. Het verlengingselement
in het been wordt dan weer
enkele millimeters langer
gemaakt. De artsen ver-
wachten dat het kind niets
zal merken van de bijstel-
ling. Verwachten, zeg ik met

nadruk, want het wachten is
nog op het eerste patientje
dat geschikt wordt geacht
voor de implantatie van deze
prothese.

Het per magneet 'oprek-
ken' van het buizensysteem
vormt meteen dé groteverbe-
tering vergeleken bij de
reeds bestaande protheses.
Voorkinderen die in de groei
zijn, is enige jaren geleden in
Groot-Brittannië een prothe-
se ontwikkeld die met een
schroevedraaier is te verlen-
gen. Bij elke bijstelling is dan
wél een operatie noodzake-
lijk. Dat probleem is door
'Groningen en Twente' thans
voorgoed dewereld uitgehol-
pen: wanneer de prothese
eenmaal op zijn plaats zit,
doetde magneet derest.

Jaarlijks doet zich bij ca.
vijftien kinderen en jonge-
ren onder de 16 jaar een tu-
mor in het bot vlak boven de
knie voor. Voor de helft van
hen zou deze vinding een
uitkomst kunnen zijn. Vroe-
ger was amputatie van het
been onvermijdelijk wan-
neer zich boven de knie bot-
kanker ontwikkelde.

door
RENÉ
STEENHORST

ZICHTBAAR
HOORAPPARAAT
VOORBIJ
, Philips werkt aan de ontwikkeling van een hoorapparaat

?ftt zeer diep in de gehoorgang, vlak vóór het trommelvlies,**ö worden gedragen. Door de manierwaarop het minuscule
Pparaatje in het oor wordt geplaatst is een betere geluids-
ersterking mogelijk, waarbij tevens sprake is van minder
esonantie. Ook de eigen stem wordt (doordat men het toestelJ^iet meer in het kraakbeendeel van het oor draagt) nauwe-*lJks vervormd.
Volgens het concern, datjfe 'XP' pas eind 1992 op de

brengt, lijkt devinding
eeri eind te zullen maken aan
*en al decennia oude frustra-
*e van zeer veel slechthoren-den overal ter wereld. Het

van een uitwendig

zichtbaar gehoorapparaat
wordt dikwijls geassocieerd
met ouderdom. Daarom ook
draagt nog geen kwart van
alle slechthorenden een
hoortoestel, met alle sociale
gevolgen van dien voor hun
contacten met deomgeving.

■ Philips werkt aan
een hoortoestel dat
heel diep in de ge-
hoorgang gedragen
kan worden.Hier-
door is niet alleen
een betere geluids-
versterking moge-
lijk, maarwordt ook
hettoestel zelfon-
zichtbaar.

DE MEEST GESTELDE
VRAGEN OVER

STUDIEFINANCIERING.
De antwoorden op de meest

vragen over Studiefinancie-
ring, gesteld aan de Klachten-
lijn van de Landelijke Studen-
tenVakbond (030-31.30.29).

10. Ik kreeg een brief van de
OV-studentenkaart BV (OV-
BV) in de bus waarin stond dat
ikf331 boete moet betalen om-
dat ik mijn kaan onterecht zou
hebben. Ik heb echter gewoon
recht op studiefinanciering. Wat
moet ik hieraan doen?

Volgens de gegevens van
de BV heb jeeen OV-studen-
tenkaart in je bezit gehad
terwijl je geen recht meer
had op studiefinanciering.
Daarvoor kunnen verschil-
lende redenen zijn. Als je
denkt wel recht op stufi te
hebben, bei dan Het Steun-
punt en vraag na of je gege-
vens correct geregistreerd
staan. Is dat niet zo. corrigeer
deze danvia een mutatiefor-
mulier dat jebij het postkan-
toorkunt halen. Zijn degege-
vens wel terecht, dan kan de
informatie van de OV-BV
foutzijn. Hetkan ookzijn dat
je gedurende een maand
geenstufi kreeg vanwegebij-
verdiensten of het inkomen
van je partner. In dat geval
moet je de OV-BV wel de

’ 331 betalen.
11.Doordat ik ziek was hebik

mijn OV-kaart één dag te laat
ingeleverd. Moet ik nu wel de
hele boete betalen voor deOV- -kaart?

Ja. Je moet de boete van
/ 331 altijd betalen als je de
kaart te laat inlevert, dus ook
als je ziek was op de dag
waarop je moest inleveren.
En ook al lever je de kaart
maar één dag te laat in, de
boeteblijft altijd hetzelfde.

TOCH AANSPRAKELIJKdoorprof. mr. M.J.A.
VAN MOURIK

AMSTERDAM — Indien uw 10-jarig zoontje een bal door een winkelruitschiet, treft u als ouder meestal geen verwijt. En als tijdens een storm eendakpan van uw huis waait en neerkomt op het gevoelige hoofd van een
toevallig passerende fietser, kunt u daar niets aan doen. In geval de fietserniet getroffen wordt door een dakpan maar door een omvallende boom, dieachteraf bezien grotendeels vermolmd was, is het nog maar de vraag of utijdig maatregelen had kunnen nemen: kortom, aan de orde is de problema-tiekvan de aansprakelijkheid hoewel schuldontbreekt.

In de zojuist geschetste ge-
vallen staat de wetgever voor
devraag voor wiensrekening
de schade dient te komen.
Voor de oudersvan de jeugdi-
gevoetballer of voor het vent-
je zelf? Voor de eigenaar van
de dakpan of de betreurde

fietser? Voor de eigenaar van
de boom of van diezelfde fiet-
ser? Het zal opgevallen zijn
dat het slachtoffer in geen
enkel geval ook maar iets te
verwijten valt. Hetzelfde
geldt wellicht voor de ouders
en de eigenaars, maar het feit

ligt er dat het hün kind en
hun dakpan of boom betreft.
Uit dat feit kan worden ver-
klaard waarom de wetgever
het risico in bedoelde geval-
len legt bij de ouders en de
eigenaars. Men spreekt van
risico-aansprakelijkheid.

In het nieuwe vermogens-
recht (Nieuw Burgerlijk Wet-
boek) dat op 1 januari a.s. in
werking treedt, wordt derisi-
co-aansprakelijkheid sterk
uitgebreid. Dat is geenramp,
in de wetenschap dat Neder-
landers zich grondig plegen
te verzekeren tegen van alles
en nog wat. Niettemin kan
het zinvolzijn depolissen nog
eens na te lopen. In deze bij-
drage volsta ik met een weer-
gave van de aansprakelijkhe-
den zoals die vanaf 1 januari
a.s. zullenbestaan.

Eerst iets over de aanspra-
kelijkheid voor schade die
kinderen aanrichten.Een van

deproblemen waarop de wet-
gever hierbij stuit, is dat het
ene kind zich in een ander
tempo ontwikkelt dan het an-
dere. Het ene kind van 15 jaar
is het andere niet. Ook tussen
meisjes en jongens bestaan in
dit opzicht opmerkelijke ver-
schillen. Vandaar de regeling
dat ouders altijd aansprake-
lijk zijn voor kinderen jonger
dan veertien jaar en nooit
voor kinderen ouder dan zes-
tien jaar. Voor kinderen in de
moeilijke leeftijd, tussen
veertien en zestien jaar der-
halve, geldt een minder dui-
delijkeregel. Inbeginsel geldt
ook hiervoor dat de ouders (of
voogd) aansprakelijk zijn. Dat
is echter niet het geval indien
de ouder (voogd) niet kan
worden verweten dat hij de
gedraging van het kind niet
heeft belet. Een ouder is dus
niet aansprakelijk voor de
schade die een vijftienjarige
voetbalsupporter aanricht in
eentreinwagon.

Risico-aansprakelijkheid
geldt ook voor werkgevers.
Indien een werknemer van
een loodgietersbedrijf door
een fout hethuis van de klant
in lichterlaaie zet, is de werk-
gever aansprakelijk. Maar
dat is natuurlijk niet zo in
geval die loodgieter op zijn
vrije zaterdag de beunhaas
uithangt met het voormelde
rampzalige gevolg. Er dient
dus een verband te bestaan
tussen de fout en de dienstbe-
trekking. Ook buiten dienst-
betrekking kan die risico-
aansprakelijkheid optreden.
Zo is een aannemer aanspra-
kelijk voor de door hem inge-
schakelde onderaannemer.

In de zojuist bedoelde ge-
vallen betrof het aansprake-
lijkheid voor schade veroor-
zaakt door fouten van perso-
nen. Maar ook voor schade
die veroorzaakt wordt door
zaken, kan aansprakelijkheid
intreden zonder dat iemand
enig verwijt treft. Neem het
geval datu aan uw buurvrouw
uw cirkelzaag uitleent. Dat
schijnen gevaarlijke krengen
te zijn. Al snel klinkt een
afgrijselijk gegil tot u door.
Uw buurvrouw blijkt twee
vingers kwijt te zijn. Nadere
inspectie van de zaag brengt
aan het licht dat het apparaat
een ernstig gebrekvertoonde.
De argeloze buurman is nu
aansprakelijk jegens de geha-
vende buurvrouw. Aanspra-
kelijkheid zou hebben ont-
broken indien de buurvrouw
haar vingers had afgezaagd
hoewel enig gebrek aan de
zaag niet aantoonbaar was.
Van wezenlijk belang is dus
dat het ongeluk te wijten was
aan een gebrekaan dezaag.

Het begrip 'gebrek' moet
ruim worden opgevat. Indien
sen jager trots zijn nieuwe

DE RISICO'S
VAN HONDEN,
KINDEREN,
BOMEN EN
PANNEN.,.
jachtgeweer toont aan een
goede vriend behoeft deze er
(in de huiskamer) niet op be-
dacht te zijn dat het geweer
geladen is. Haalt de geïnteres-
seerde vriend vervolgens de
trekker over met als gevolg
dat zijn hond het leven laat,
dan is de eigenaar van het
geweer aansprakelijk.

Illustratie:
CHRIS ROODBEEN

DE GESLACHTSDAAD 'DOORGELICHT'
In hun ongebreidelde

drang om 'alles — zinvol of
niet — van het menselijk le-
ven te weten, hebben weten-
schappers af en toe de nei-
ging flink dóór te slaan.

Wat bijvoorbeeld te denken
van echobeelden van de ge-
slachtsgemeenschap, uitge-
voerd in tien verschillende
standjes? Deense en Britse
onderzoekers hebben zich let-
terlijk maandenlang bezigge-
houden met het via ultra
sound scanning 'doorlichten'
van allerlei seksuele variaties,

uitgevoerd door een groot
aantal mannen en vrouwen.
Volgende week wordt er een
boekje met deze wetenschap-
pelijke sensatie gepresen-
teerd.

Psychologe-seksuologe
Willeke Bezemer van deRut-
gersstichting schreef het
voorwoord, maar geeft toe
„niet echt" op deze nieuweinformatie over De Daad tehebben zitten wachten. „Het
is curieus om te zien. Een
verfrissende aanvulling op de

oude NVSH-voorlichtings-
boekjes. Maar niet voor be-
ginnelingen, want die krij-
gen met deze röntgenachtige
beelden maar een raar beeld
van de werkelijkheid. Want
deze scanbeelden associeer je
nu niet direct met intimi-
teit."

En wat de onderzoekers
zoal hebben vastgelegd? On-
der het motto van 'Een we-
tenschappelijke speurtocht

naar meer be-
vrediging' ie-
der inwendig
detail dattot
nu toe voor
hetmenselijk
oogverborgen
bleef. Zelfs
verandering
van de vorm
van devrou-
welijke blaas enreacties en
bewegingen van hetongebo-
ren kind tijdens een coïtus
gedurendedezwangerschap.

■ Willeke
Bezemer

...curieus...

Dakpannen
Zoals boven al bleek, be-

staat ook aansprakelijkheid
voor schade aangericht door
afgewaaide dakpannen. Het-
zelfde geldt indien een gam-
mele schutting het eindelijk
begeeft of een reeds langer
loszittende regenpijp voor
een horizontale standkiest en
daarbij een voetganger treft.
Ook hierbij moet het gaan om
een aan de zaakklevend risico
dat zich verwezenlijkt. Geen
aansprakelijkheid bestaat
derhalve indien de schoor-
steen van het huis waait.
Daarop hoeft men niet be-
dachtte zijn.

Talloos zijn de gevallen
waarin het gedragvan dieren
tot schade leidt. Paarden
slaan op hol, honden bijten
postboden en katten lusten
graag goudvissen. De bezitter
van het dier is steeds aan-
sprakelijk voor de schade.
Een uitzondering moet hier-
bij worden gemaakt voor
waakhonden die inbrekers
bijten. De taak van de hond
rechtvaardigt dat hij het niet
bij grommen laat.

ACTIE-PRIJS

De nieuwe EMH hamer-, boor-
en schroefmachine van SKIL
met een varrtronic snelheidsre-
geling. Een geschenk van SKIL
NEDERLAND 8.V., Breda voor
onze puzzelactie ten bate van
o.a. de Tromobosestichting
Nederland....

K zaterdag 2 november 1991 _J/\ferken Welzijn 19



zaterdag 2 november 199120

Personeel /

T^rofessionele
*- vastgoedbank

zoekt
ge sp e cialis e er d e
krediet-
medewerk er m/v
Het bedrijf
FGH BANK heeft in ruim 100 jaar een vertrouwde naam
opgebouwd in de vastgoedmarkt. Van een traditionele
hypotheekbank ontwikkelde FGH BANK zich tot dehuidige
gespecialiseerde vastgoedbank met een sterk relatiegericht
concept. FGH BANKkent devastgoedmarkt in al haarfacetten.
Daarom kan FGH BANK adequaat financieren, support en
adviezengeven of als klankbord fungeren. Deze geïntegreerde
aanpak maakt de FGHBANK tot de zakelijkevastgoedpartner
bij uitstek.
De afdeling
Onze dienstverlening is afgestemd op de professionals in
de vastgoedmarkt. Belangrijk voor ons is het onderhoud van
een goede, vaste relatie met cliënten. Een spilfunctie hierbij
vervullen derelatiemanagers, die de contactenrussen derela-
ties en onze organisatie onderhouden. Elke relatiemanager
wordtbij zijn taak ondersteund dooreen verkoopteam op het
hoofdkantoorbestaande uitkredietanalisten en kredietmede-
werkers. Voor deze verkoopteams zoeken wij een krediet-
medewerk(st)er.

Dejunctie
U verzorgt als kredietmedewerkst)er de administratieve
verwerking van leningen en ondersteunt bij het tot stand
komen van financieringen en hetbeheervan leningen. U bent
medeverantwoordelijk voor het uitvoeren zoals verwerken,
muteren en aflossen van leningen. U stelt rentenota's op en
bewaakt de rekeningen. Contacten worden vooral onder-
houden met notariskantoor en interne afdelingen.

Wat wij verwachten
Uw opleidingsniveau dient minimaalMEAO te zijn, eventueel
aangevuld met NIBE-cursussen. Juridische kennis en/of
praktijkervaring strekken tot aanbeveling. U heeft een goede
uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal zowel in
woord alsgeschrift. U bentaccuraat,stressbestendigen flexibel.
Ukunt goedzelfstandig werken,maar ubent tevens een goede
teamworker.
Geïnteresseerd?
Als u geïnteresseerd bent, zien wij gaarne uw sollicitatiebrief
binnen 14 dagen tegemoet. Het adres is: FGH BANK, afdeling
Personeelszaken, Postbus 2244,3500 GE UTRECHT.

3 1)M_CC devastgoedbank

Dit is uw kans op een
succesvolle carrière bij Leventi!

Leventi is defabrikant en leverancier van professionelekeuken-
apparatuur en hete-lucht-ovens voor in winkelformules zoals de
Bake-off- en Slager-Traiteur-formule.
Leventi heeft vooral veel naam fS_9ma~i ■_ -Z7~T!opgebouwd, doorde afnemers 7/
zorgvuldig tebegeleidenbij —_r*<complete 'turn-key -inrichtingenen „l^Bfi:
hen daadwerkelijkte helpen meer 1 1
rendement uithun apparatuur
en/ofverkoopformules te halen.
De Leventi-apparatuur staat 1 1
daarbijgarantvoor optimale VxH^^SSJ BJ
bedrijfszekerheid. >^^^o^_*a^—*Y

Vertegenwoordigers
Om onze positie als marktleider te verstevigen en uit te
bouwen, hebben wij in onze rayons

mmmm - Zeeland
- Amsterdam / Noord-Holland- Breda & Belgische Grensstreek
dringend behoefte aan vertegenwoordigers die het
VERKOOPVAKtot in devingertoppen beheersen.

Uw profiel:
U bent een top-verkoper die beduidend meer vaart
aan zn carrière wil geven. Kennis van verkoop,
leasingen verhuur van apparatuur strekt tot
aanbeveling, zeker als deze in de branches Horeca,
Bakkerij, Slagerij of Agf verworven is.

Leventi levert meer dan apparatuur!
Daarom is het noodzakelijk dat u een kundig adviseur
bent en u uw kennis aan uwklanten weet over te dragen.

H^^^^ U biedt oplossingen die uw klant helpen een beter
■ resultaat te realiseren.

i|||^^ Solliciteren
Als u ons ervan kunt overtuigen dat u over de juiste

fc|^^^^ kennis en mentaliteit beschikt, dan kunt u bij ons
gegarandeerdeen uitstekend inkomen scoren en een
solide carrière opbouwen.

Wij zoeken echte 'doeners', reacties worden daarom
in volgorde van binnenkomst behandeld.

Be' tiJdens kantooruren: 01615-1050
WsêSM .__ en vraa9 naar dhr. R. Maas.wmmmmm. U |< unt 00y. bellen tussen 19.00 en 21.00 uur:

H fc 04166-2206 (dhr. Boogers).

Schriftelijk reageren kan natuurlijk ook, ons adres is:

'*? | Jac. Levens BV - Leventi
Broekakkerweg 27, 5036 BD Gilze

De Financiële
Telegraaf

Dagelijkse leidraad voor de moderne zakenman.

ASA is met 16 vestigingen het grootste ge- Als rechterhand van de vestigingsmanager be-
specialiseerde uitzendbureau voor stu- schik je over leidinggevende en commeriële

bouwen zoeken we voor diverse vestigingen zaken. Bovendien ben je betrokken bij de
enthousiaste mannen en vrouwen met 'n ge- ontwikkeling van commerciële aktiviteiten.

I _Wi 1 I WfSn f Hfl 1 11 opstellen van acquisitie-, omzet- en aktie- geheel in overeenstemming met de aard van de
MHJmIIyHB & w g m BB sp M bWBB f WWH 5 ~«^flH _____! m

II _B____ *m. l_r A fflff J fr Ml 17 I plannen. Om deze verantwoordelijke functie functie en je capaciteiten. Bovendien krijg je van

\ ,~~^3| jj^fl ASSISTENT-VESTIGINGSMANAGER (MA/) mr^ je in aanmerking wilt komen. Een psycho-

DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN Kamer
VOOR AMSTERDAM behartigt de economische belangen van Koophandel
van het bedrijfsleven in Amsterdam en haar regio. en Fabrieken
Ter ondersteuning van dezefunctie zoekt de afdeling Economisch voor Amsterdam
Onderzoek een

senior-onderzoeker m/v ioVAAe
AmSferdam.

Telefoon 020 - 5236600.
Functie-omschrijving:
Ten behoeve van diverse beleidsafdelingen van de Kamer wor-
den vraagstukken met betrekking tot de positie van het bedrijfs-
leven onderzocht. Deze onderzoeken hebben zowel economische
alsruimtelijke invalshoeken. Hierbij neemt deEnquête Regionale
Bedrijfs Ontwikkeling (ERBO) een prominente plaats in.
De onderzoeken met een ruimtelijke invalshoek kennen een gro-
te variëteit aan onderwerpen. Het onderhoudenvan de regionaal-
economische informatiebestanden behoort eveneens tot het werk
van de afdeling. A^^Jaarlijks wordt een programma opgesteld van relevante (onder- AM
zoeksjprojecten. Deze projecten betreffen eigen onderzoek als Am
ook onderzoek uitbesteed aan externe onderzoeksbureaus. J_\ _^__
Recentelijk is de zogenaamde regionaal-economische rappor-
tage toegevoegd aan het onderzoekprogramma. In dezerappor- Actie- en informatiecentrum voor
tage worden diverse informatiebronnen op elkaar betrokken. het bedrijfsleven.

Functie-eisen:
Gezocht wordt een academisch geschoold econoom; macro-
economie met bij voorkeur ruimtelijke specialisatie. Werkervaring
van ± 5 jaar is noodzakelijk. Het zelfstandig uitvoeren van
onderzoek, het coördineren van onderzoekswerkzaamheden, als-
mede het -wanneer nodig- vervangen van het Hoofd van de af-
deling Economisch Onderzoek behoort tot de functie. Ervaring
met computergebruik is noodzakelijk. Goede uitdrukkingsvaar-
digheid in woord en geschrift en de bereidheid in teamverband
te werken zijn voor deze functie van belang.

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het bij de Kamer gel-
dende rechtspositiereglement.
Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
Mocht u nadere informatie over de functie wensen, dan kunt u
contact opnemen met de heer drs. H. Eppink, adjunct-secretaris
afdeling Economisch Onderzoek, tel. 020-5236625.▼ Handgeschreven sollicitaties dienen binnen 2 weken, onder ver-

melding van ECON op de enveloppe, gericht te worden aan
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, ter
attentie van de heer mr D. Landsaat, adjunct-secretaris Personeel
& Organisatie, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam.

. >

Kenneth Smit Communicatie Trainingen, de naam KM||
zegt al wat we doen. is op een zeer unieke wijze bezig het
management van hel Nederlandse bedrijfsleven voor zich
te winnen. p|i|

Het trainingsprogramma is gebaseerd op speciaal
ontwikkelde instrumenten waardoor Kenneth Smit . Wk 4
Communicatie Trainingen doorgaat waar anderen
stoppen. Onze opdrachtgevers voelen dat aan en sturen
steeds meer potentiële talenten naar ons toe. % JË

Daarnaast is er een opzienbarende instroom van SMÈ J|||
nieuwe opdrachtgevers, die hun organisatie naar een
hoger rendement en een betere motivatie laten brengen. |_^H9HH________l

De diverse programma's worden op de dagelijkse
praktijk, dus op de filosofie en de cultuur van de
opdrachtgevers afgestemd en omvatten de volgende HMf_l
werkterreinen: verkoop, hogere verkooptechniek,
serviceverlening, conflicthantering, onderhandelen. MT* jm
middel- en hoger management en speciale trainingen voor Kilde directie. De kern is puur gebaseerd op marktgericht H^Hr^lfdenken en doen en levert direct resultaat op voor de W^m
mensen en hun organisatie. f Ê

Talentvolle
trainers gezocht 4

Voor de verdere uitbouw van de organisatie van
Kenneth Smit Communicatie Trainingen zoeken wij
ondernemend toptalent. Mensen die als zelfstandig
ondernemer binnen onze organisatie werken aan liet Bh*uitdragen van onze opzienbarende formule. .L^r-S.Bent u de man ofvrouw die voelt een dergelijk
hoog nivo uit te kunnen dragen? Beschikt u over de
intermenselijke intelligentie die daarvoor noodzakelijk isv
Weet u als geen ander mensen te motiveren? Bent u in *i»
staat om op een overtuigende manier nieuwe relaties te m, ,i n i_ i.'ilß iwerven? En bent u tussen de 30 en 15 jaar? KBnnBtJM bfTHt. ÜilS

Dan is dit de kans op een prachtige toekomst. Communicatie Trainingen
Na ontvangst van uw CV sturen wij u nadere informatie. _

j„m„„,n . , Fundament voor meer succes
waarna we een afspraak kunnen maken voor een, .„ i Welschapsedijk 20a, 5652KM Eindhovenoriënterend gesprek. tel 0'4l) . 5.3335, __ mo- 513365

.^^^^^^^^^^^^p__________________P '. ✓

CO I" I' IjT"*/""! f f*""!""! I / Laméris Medical Equipment in Groenekan, is een zelfstandig opererende business unit van de Laméris Groep. De groep
4u5 f I f_Li_Jl L_ iïl__f / maakt deel uit van het Acef-concem. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg is Laméris een vertrouwde en toonaangevende
«■IL. f- j-v» , / leverancier. Laméris Medical Equipment is gespecialiseerd in de levering en installatie van hoogwaardige medisch-technologi-
«<ar f^fli itPttiifil / sche"systemen en -apparatuur aan met name ziekenhuisorganisaties. Voor de commerciële leiding en coaching van de produkt-. ..,;.■ l,,.r»'"*T* ilsJL—l—J / groep OK-inrichting zoeken wijeen gedreven

SALESMANAGER* j
Aln deze functie geeft u leiding dit een voldoende persoonlijk contact met de A Laméris Medical Equipment biedt u een

aan een team van drie produktspe- belangrijkste (potentiële) afnemers. Laméris ser- open en informele werksfeer in een moderne
cialisten en een commercieel mede- vice center zorgt hierbij voor specialistische werkomgeving. Het prettige teamverband laat

werker binnendienst. U maakt deel uit ondersteuning. veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initia-
van het managementteam van Laméris tief. U wordt beloond met een goed salaris en

Medical Equipment en u rapporteert aan AUw managementstijl is taak- en persoons- dito secundairearbeidsvoorwaarden.
de business manager. Het realiseren van de gericht tegelijk. Ruime en leidinggevende erva-

omzet- en winstdoelstelling is uw hoofdverant- ring heeft u opgedaan in de verkoop van techni- __ Als uw belangstelling gewekt is, schrijf dan
woordelijkheid. Uw medewerkers zijn talentvol sche investeringsgoederen. Bij voorkeur kent u binnen 10 dagen uw brief onder ref.nr. 5723

en kennen hun produkten door en door. Als de branche. Kenmerkend voor uw persoonlijk- naar J.A.M. Sturkenboom van Interselect
goede people manager richt u zich zowel op hun heid is, behalve een natuurlijk gezag en charis- Werving en Selectie, Oeverkruid 13, Postbus

persoonlijke begeleiding, als op de organisatie en ma, spirit en ambitie, to the point en snel zijn, een 250, 4940 AG Raamsdonksveer. Vermeld
planningvan hunwerkzaamheden. goede voorbereiding van zaken, pragmatisme en daarin uw motivatie en sluit een beknopt curri-

humor. Het bedrijf verwacht een afgeronde oplei- culum vitae bij. Voor meer informatie kunt u
AUw medewerkers en u willen de "business partners" ding op H.8.0.-niveau. Het liefst (medisch) tech- hem ookbellen, tel. nr. 01621-21500*.

zijn van medisch specialisten en van onder andere hoofden nisch van aard of van commerciële aard, aange-
OK, IC, inkoop en instrumentele dienst. Deze kritische afne- vuld met een aantoonbare (medisch) technologi- * Wij rekenen op reacties van mannen en vrou-

mers zijn gewend aan systeemoplossingen. Van uzelf vraagt sche affiniteit. Uw leeftijd isrond 35 jaar. wen.

~^—~[ / Een gedegen functie-analyse leidt tot de identificatie van
_^BHH_r maammmw mm^m^mw m a bih^m_V_ V^_ ■■i ■ amm _tf^_^Hß / \\ gewenste capaciteiten. Om de voorspellende waarde van

_h__—r _—_—_- ______r I ■ ■ ■ _t W I _~ ~ / V \ de selectie-procedure te vergroten, nemen kandidaten
______r —————— —————— l^_l W*m W*f W** I V"I / r^r j*Vs soms dcc' aan praktijksimulaties. De assessment center-

_____r- ___——- ____r IXI ■~k J ■ / (C___? methode is de basis van de 3-Dimensionalemethodiek die
------r _—- -----»■ ■ ■ *M m _■_■■ —>êamT amWW t—m^mi ~aaa+ ■ / "-?1*1"11 door Interselect is ontwikkeld.

_-_ZZr_____^____Z___-____-__________________ MAAKT DEEL UIT VAN DE INTERSELLING GROEP
_

LID VAN DE O.A.W.S / 3-DIMENSIONALE SELECTIE ONTWIKKELD DOOR INTERSELECT



Goedkeuring
oor het kansspel van deze puz-

e|actie heeft de Staatssecretaris
I.an Justitie op 20-8-1991 aan de
r°mbosestichting Nederland
ergunning verleend onder nr.

LO/910/089/142.91.

PRIJSWINNAARS PUZZEL NR. 5:
De gevraagde oplossing van

puzzel nr.5 luidt:
„OPENKAART SPELEN"

Dit zijn deprijswinnaars:

3 x een Desso karpet: W. M.
Presser, Rederserf 266, Sche-
veningen;

H. Gosen, Burg. Ploegma-
kerslaan26,Oss;

F. C. Verdonschot, Postbus
10,Reusel.

Bernina naaimachine: B.
Stapert, Jac. Hepkemastraat
39, Heerenveen.

Schott servies Good Mor-
ning: W. A. Raadsheer, Salo-
monszegel 9, Apeldoorn.

Recom schrijfmachine:
Mevr. J. J. M. de Groot, Pr.
Hendriklaan42, Hoofddorp.

Babyliss Tweezepileerapp.:
Mevr. B. M. J. Smit, Gelre-
straat2s,Mook.

Sanders puzzelboeken lOx:
R. Gras, Walstro 33, Huizen;
A. J. Braaf, Jan Peereboom-
straat 41, Den Helder; H. E.
Daniels, Kennedysingel 13,
Reeuwijk; Mevr. H. C. van 't
Vlie, Hogewerf 24, Amster-
dam; E. S. Koning, le Wete-
ring 51, Nederhorst den Berg;
Mevr. G. Wesselink, van
Ruysdaelstr. 16, Hazerswoude
dorp; H. Mars, Veldweg 147,
Westzaan; C. Baay, Zijpe-
straat 11, Utrecht, P. O.
Pruijssers, Tempelierstraat
13, Wijk en Aalburg; Mevr. H.
E. Bon, Haverweerd 114,
Soest.

Quality Elit kadobon: G.
Top, Otterloseweg 30, Weke-
rom.

Van Dale woordenboeken:
H. J. te Poele, Papenhoeflaan
95, Oudewater.

Deltexkarostep dekbed: M.
G. Bruinekreeft, v.d. Berg-
laan 15,Voorthuizen.

Leyten schoenen: A. Cla-
rijs, Beertastraat 36, Tilburg.

Hunkemóller kadobon: P.
v.d. Kamp, Paardebloem 92,
Zwaag.

Hooghoudt drankenbon: P.
Bocxe, Thamerlaan 41, Uit-
hoorn; J. J. le Roy, Jan Ligt-
hartstr. 16-b, Breda; J. H.
Bouman, Wipmolen 60, Pa-
pendrecht.

Best Western hotel-week-
end: W. Veen, Nieuwendam-
merdijk 511, Amsterdam.

Skil boormachine: H. J. v.
Beest, Waalstraat 94, Bever-
wijk.

Yves Roeher verz.pakket:
J. L. Eelssema, Stelmaker 11,
Peize.

Naco vaartocht: G. v. Put-
ten, Molenstraat 44, Losser.

NZH dagtocht: C. M. Jans-
sen,Avenbeeck 76, Hillegom.

Fam stofzuiger: O. Kersten,
Eerbeekseweg 92, Loenen.

VW geschenkbon: H. G.
A. Rutten, Zutphensestraat
93, Brummen.

Jac. Suchard lekkernijen:
G. Vriezema, Belterlaan 6,
Hippolytushoef.

PTT jaarcollectie: I. M.
Dinger, Wilgestraat 15,Lopik;
E M. Meijer, Weteringschans
112-2, Amsterdam.

Jaap Kooy zijdebloemen:
A. L. te Winkel, 't Haagje 26,
Eerbeek.

Boekelier bon: CA. Diako-
noff, Mauritssingel 37, Lei-
derdorp.

Bruca droogmolen: M. A.
Goossens, Lange Wynen 12,
Laren.

Free Record Shop bon:
Mevr. Punt v. Manen, Prov.-
weg86, Bunnik.

Nordmende radio: H. M.
Coeling, Stofakkers 80, Rui-
nen.

Technag messenset: M.
Zuydwyk, Teunisbloemplein
77, Den Haag.

Orfac klok: Mevr. Holle-
beek, Kopermolenstraat 58,
Zaandam.

UGN boek: W. Dammuller,
Lugtenbergwegs9, Nunspeet.

Sol taart: H. Nuytermans,
Paalweg 24, Heino.

Stella handwerkpakket: P.
Roozen, v. Merlenlaan 6, Hei-
loo.

De hoofdprijs van puzzel nr. 4, de cheque van ’7500.- netto
werd door gewonnnen door de heer J.H. Medendorp uitDen
Helder.

ACTIE-PRIJS

Een 3-daags weekend voor
twee personen naar Londen.
Als prijs aangeboden door Ci-
tyhopper Tours in samenwer-
king met Trusthouse Forte Ho-
tels (geldig t/m maart '92),
voor onze puzzelactie ten bate
van o.a. de Trombosestichting. Nederland....

TELE-PUZZEL 7

HORIZONTAAL: 2 oogopslag, 5 slaapvoorstelling, 9 angstig, 13 vordering, 14 chef, 16 Euro
peaan, 17 bazige vrouw, 18 rijksoverheid, 19 meisjesnaam, 21 Italiaanse rivier, 22 negermuziek
25 rivier in N.-Brabant, 26 faire suivre (afk.), 28 landloopster, 29 bezittelijk vnw., 30 dichter, 3:
kortom, 34 zeer belangrijk personage, 35 verdwenen, 37 Chinese meelspijs, 39 inhoudsmaat, 41
pakken, 41 pi. in Groningen, 42 Noorse godheid, 44 gat, 46 grote neus, 47 kolossaal, 50 peet
oom, 52 cum notis, 53 pi. in Frankrijk, 54 Griekse letter, 56 traag, 57 omroep, 58 dierengeluid, 6(
deel van een Franse ontkenning, 63 waterhoogte, 64 kiem, 65 vochtig, 67 bijb. persoon, 7'
ontkenning, 72 dokter, 73 deel van viool, 74 tuingereedschap.
VERTICAAL: 1 gevangenis, 2 doodmoe, 3 meisjesnaam, 4 bestaat, 5 noot, 6 kledingstuk, .
grootmoeder, 8 moeder, 10 luiaard, 11 bedrog, 12 pi. in Friesland, 14 plooien, 15 uit naam van
18 kleur, 20 bladader, 23 Europeaan, 24 stijfjes, 25 onheilsgodin, 27 scherp maken, 29 militair*
kleding, 31 op elkaar, 33 reputatie (E), 34 langs, 35 bron, 36 dwaas, 38 ieder, 43 godsspraak, 4!
verslag, 48 Arabische staat, 49 mevrouw (E), 50 plaatsvervangend (afk.), 51 vluchtheuvel, 5:
land in Azië, 55 enig, 59 bloeiwijze, 61 Nederlandse popgroep, 62 bid (L), 64 alvorens, 61
motorraces, 68 verbrandingsrest, 69 paling, 70 bijbelse plaats, 71 achter.

ZOKUNT U MEEDOEN...
U lost de kruiswoordpuzzel op
en brengt de letters uit het
diagram over naar de gelijkge-
nummerde vakjes in de balk
onder het diagram. Als u dit
goed doet leest u in de balk
een zegswijze en alléén deze
zegswijze moet u inzenden.

De oplossingen dienen uiterlijk
woensdag 13 november 1 991

in ons bezit te zijn. Oplossingen
die later binnenkomen doen niet
mee aan de prijstrekking die
wordt verricht door notaris Mr.
J.C. Posch.

Men mag zoveel oplossingen in-
zenden als men maar wil; hoe
meer oplossingen men inzendt,
hoe meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van deze
actie.

De oplossingen van alle 26 puz-
zels zijn gedeponeerd bij notaris
Mr. J.C. Posch te Amsterdam.

Eenmaal gewonnen prijzen wor-
den toegekend aan de
winn(a)r(es) persoonlijk en zul-
len door de beschikbaarstellers
niet worden verzilverd.

De namen van de prijswinnaars
en de oplossing worden gepubli-
ceerd in onze bladen van
zaterdag 16 november 1991

Zo inzenden

U kunt inzenden op drie manie-
ren:

1: PER BRIEFKAART
Schrijf de tekst uit de balk op

de briefkaart en plak boven de
gewone frankering minimaal

’ Z- aan geldige Nederlandse
postzegels en adresseer aan:

PUZZELACTIE
POSTBUS 25018
1000 MH
AMSTERDAM

Let op: iedere week een ander
postbusnummer!

2: PER GIRO
Schrijf de tekst uit de balk op

het girobiljet en schrijf mirumaal

’ Z- over op:

POSTGIRO
15.49.00
PUZZELACTIE
DE TELEGRAAF
AMSTERDAM

3: PER BANK
Schrijf de tekst uit de balk op het
bankgirobiljet en schrijf minimaal

’ 2, - over op:

69.82.82.000
NEDERLANDSE
MIDDENSTANDSBANK
B.V. Dagblad
DE TELEGRAAF

Deelnemers in het buitenland dien* hun
oplossing op een briefkaart of prewbrief-
kaart te schrijven en deze met bijsluiting
van tenminste twee internationale ant-
woordcoupons (a/h postkantoor verkrijg-
baar) in gesloten enveloppe in te zenden

21DE TELEGRAAF

VOOR WIE
GAAN WIJ
PUZZELEN?
Wederom gaan wij 26 weken
puzzelenvoor het goede doel.
Dit jaarwordt de netto-
opbrengst verdeeld tussen
onderstaande stichtingen:

50% Trombosestichting
Nederland
10% StichtingLiliane Fonds
10% StichtingGaandeweg
10% NederlandseLever Darm
Stichting
10% Nederlandse Bond van
Psoriasispatienten
Verenigingen
10% Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding.

*edere week is er een groot
Prijzenpakket beschikbaar
met één hoofdprijs.

Kans op

’ 100.000.-
De HOOFDPRIJS van de
laatstepuzzel is’ 100.000,-
(minus kansspelbelasting).

0*n tekunnen meedingennaar dezeprijs, dientu iedereweek de letter(s) uit de grijze
vakjes te bewarenzodat ubij
puzzel 26een extra eindzin
w ij raden u aan alle
Puzzeldiagrammen zorgvuldigte bewaren.
Puzzel 26 heeft een extra
grootprijzenpakketwaarin
°-a. onderstaandeprijs
voorkomt:
een zeer complete Skodapavoritl.3LS

*-enroyale gezinsauto op en
toP „westers" gestyled. Met

pittige motor die dankzij
bet „Ecotronic" systeem
ruimschoots voldoet aan de
strengste Amerikaanse
Milieu-eisen. Deze Skoda
nieuwe stijl heeft een
gegarandeerde inruilwaarde
van 70% tot 2 jaarna aankoop.
Ter beschikking gesteld doorDE BINCKHORST AUTO
& MOTOR IMPORT B.V.,
Skoda-importeur te
Voorschoten.

®>SKDOA
Geen betaalkaarten of
'Cheques gebruiken!

zaterdag 2 november 1991

J0NGEDUBBEtfGRAANJENEVER
"Drie feest pakketten be-
lande uit:

'u khstallen karaf, 1 Itr.
L! ooghoudt Dubbele

raanjenever, 1 Itr. Hoog-
£0udt Kalmoes Beeren-
2Ur9. 1 Itr. Hooghoudt
bessenjenever, 1 fles Cof-ee liqueur, 1 Hooghoudt
°r|dgeset
.Een geschenk van Distil-'^erderij HOOGHOUDT
B-V., Groningen.

OlSnitT IKH NUI«MT«f ■MWMMUVU FMI «KOM SHOT

" ledere week een muziek-
brief t.w.v. ’5O,- te beste-
den in één van de 87filialen
'1 Nederland. Beschikbaar
Sesteld door FREE RE-CORD SHOP BV.. Capelle
a/d IJssel.

FAM

" Een FAM stofzuiger, de
AQUAVAC 620, 1000
Watt. Aangeboden door
FAM Nederland B.V.
Maarssen.

" ledere week een 3-delige
messenset van Rich. Abr.
Herder-Solingen. Beschik-
baar gesteld door TECH-
NAG-Gedore. Leiderdorp.

uqi\
" Een homeopathisch na-
slagwerk „De Kleine Dok-
ter" van Dr. Alfred Vogel,
aangeboden door B.V. Uit-
geverijen Drukkerij UGN te
Elburg.

Ö
JACOBS SUCHARD

" Een mand met heerlijke
lekkernijent.w.v.: ’ 100,-.
In deze mand o.a. van
CÖTE DOR: bonbonbloc
praliné, mini bonbonbloc,
repen 75 GR., bonbonbloc
repen, bonbons, chokotoff
en supertoff. Van MILKA:
lila pause, mini lila pause,
tabletten nussini en voorts
toblerone. Een geschenk
van JACOBS SUCHARD
CÖTE DOR NEDERLAND
B.V. e Hoofddorp.

H-I-U.'.N'I.H
" ledere week een NORD-
MENDE klokradio RR 22
Een geschenk van NORD-
MENDE NEDERLAND
8.V., Amsterdam.

Rederii Naco B.V.

" ledere week een vaar-
tocht voor 2 pers. opzater-
dagavond. Aangeboden
door Rederij NACO, Haar-
lem.

" ledere week een taart van
Banketbakkerij SOL, Os-
dorpplein, Amsterdam.

-NGEtVTRAVEL

" ledere week een dag-
tocht voor 2 pers. naar
keuze uit het NZH Travel
programma.Een geschenk
van NZH, Haarlem.

gjjjjgjjjjjj
" Een handwerkpakket van
STELLA HANDWERKEN
8.V., Aalsmeer.

_?_s__-
ledere week te winnen:
Een EMH hamer-, boor- en
schroefmachine van SKIL
NEDERLAND 8.V., Breda.

f PRIJS PUZZELACTIE

rIIKsCHÖTTIff 1 f\))V CRISTAL \_JLJT/// c.ikmanv V^Wflp/

I

GLAZEN MET EEN
WERELDNAAM I Jk

Een 30 dig. drinkservies van de serie Revue, van
Schott Cristal t.w.v. ’625,50 Een geschenk van
SCHOTT-ZWIESEL GLAS 8i KRISTAL B.V. Haar-
lem, voor onze puzzelactie ten bate van o.a. de

„Trombosestichting Nederland.

Een ORFAC wandklok.
Aangeboden door ORFAC
KLOKKEN, Roden.
_P X X F>o S X

" Twee jaarkollekties
1990-Nederland. Het begin
van een waardevolle hob-
by. Beschikbaar gesteld
door PTT POST Amster-
dam.

CV v^i AALSMEER

Vtuindorp/ "*""

" ledere week een zijde-
bloemen-arrangement
t.w.v. ’ 75,-. Beschikbaar
gesteld door JAAP KOOY,
Lisse, Alkmaar en Aals-
meer.

droogmolens an dtoograkkan

" ledere week te winnen:
Een droogstandaard
IDEAL Een geschenk van
BRUCA PRODUKTEN
B.V.

HB___E__—!—l
M_U-*NH«K__

" Een kadobon t.w.v. ’ 75,-
-te besteden bij De BOEKE-
LIER, boeken- en tijd-
schriftenspeciaalzaak
overal in Nederland. Een
geschenk van De Boeke-
lier/FRIENDCHISE 8.V.,
Houten.

[(pesten]

" Een 3-daags arrange-
ment (twee nachten) voor
twee pers. H/p naar keuze
uit de arrangementen 1
t/m 50 uit de Korte Hotel
Vakanties-brochure. Aan-
geboden door BEST WES-
TERN Hotels Holland,
Driebergen.

OlJAIITY Fl IT'SHOP

" ledere week een waarde-
bon waarmee uit de cata-
logus van Quality Elit
Shops een geschenk geko-
zen kan worden. Aangebo-
den door Bureau Elit S.A.
Brussel.

" Een VVV-geschenkbon,
verkrijgbaar in diverse
waarden. Deze bon t.w.v.
’lOO,- is beschikbaar ge-
steld door de Stichting
Landelijke VVV-Ge-
schenkbon, Gouda.

\fve» Koche*_

" ledere week een pakket
verzorgingsartikelen t.w.v.
’200,-. Een geschenk van
YVES ROCHER NEDER-

'iLAND B.V. Soest.

" ledere week 10 X een
SANDERS puzzelboek en
een puzzelwoordenboek.
Aangeboden door Uitge-
verij „De Denker" in Vaas-
sen.

f ACTIE-PRIJS
WHPlWlflllllllllllllll 80C»">n.n,uLw^w..... ~ lIIHIMIM—I

_HM_r_x>*iH
amitM&!s&ï&*am

üiL Jfc
De serie: De Wapen-
broeders, een romancy-
clus over de lotgevallen
van Amerikaanse militai-
ren, vanaf de Tweede
wereldoorlog tot heden
Een geschenk van Uit-
geverij Het Spectrum
B.V. Utrecht, voor onze
puzzelactie ten bate var.
o.a. de Trombosestich-
ting Nederland.

/((KSCHOTT
1/1^ GtRMO.I

" Een 30-dlg. drinkservies
„Revue". Een geschenk
van SCHOTT-ZWIESEL
Glas & Kristal B.V.

" Voor ’ 1.000- dames- of
herenkleding uit te zoeken
uit de collectie van L'IN-
NOVATION, Utrecht.

HANDWERKVOORVOETEN

" Een paar SIOUX-schoe-.nen naar keuze. Een ge-
schenk van LEYTEN
Schoenimport BV., Via-
nen.

" Een weekend trip naar
Londen voor 2 personen.
Aangeboden door CITY
HOPPER Tours, Schiphol.

" De ANKER 220 naaima-
chine van OBERNA B.V.
Renkum.

" Een 1-pers. VEDERAKa-
rostep-donsdekbed. Een
geschenk van DELTEX
8.V., Delden x

./I/ItRIUH/IPH-ADLER

" Een Gabriele 100 elektro-
nische portable schrijfma-
chine van TA. Aangebo-
den door RECOM Office
Systems 8.V., Heteren.

" Een Babyliss Soft Cur-
lers. Een geschenk van
BABYLISS- Nijhar B.V.
Breda.

/■uV/<—Jjait

" De Grote Van Dale. Drie
delen gebonden in donker-
grijs linnen. Beschikbaar
gesteld door Van Dale
Lexicografie BV., Utrecht.

%hunkemöller

" Een kadobon t.w.v.

’ 100,- vrij te besteden bij
aankoop van foundation,
lingerie, nachtkleding,
badkleding of duster Een
geschenk van HUNKE-
MOLLER, Hilversum.

' PRIJS PUZZELACTIE

Een 3-daags arrangement (twee nachten) voor twee
pers. H/p, naar keuze uit de arrangementen 1 t/m 50
uit de Korte Hotel Vakanties-brochure Aangeboden
door BEST WESTERN Hotels Holland, Driebergen
voor onze puzzelactie ten bate van o.a. de Trombose-
stichtingNederland.

WEER-HOOFDPRIJS

mmwfflffl tWmfy- fff! t'Jif____| SHÜ 'l-l^aB mm\mmY\mWiy,yr^^^'>^^ fM Ê^L

.■'.■//!■''■'■■■-'"?rr^ '"'.y ...//PmiSËÊËGfA ___3IP 8«§t'r'v '■'■' 'wSlk,. 'Y$5*$!-'~

'""te'____a^^^^^^i^|___HH_____Kji__^: 'fayT^yzyJgww" sBHIH
WW' "'étÊLmW ...^^iimmmmmmmmmmWÊÊ *%ÊÊk \W^

mmmWfalÈÊÊÈ mm\m\W$mmmWÊÊËÈÊÈK& mXmmWÊÈË

tÈè0 m\wÈffiÉ&&^lik^J^9^'''''yy^^mmmm\^^^^^mmm\

T.w.v. ’ 2995,- naar keuze, meubelen uit de
Galerie Clair Collectie.
Een eigenzinnige en avontuurlijke collectie meubelen
en accessoires. Beschikbaar gesteld door:
INDEN MEUBELEN B.V., BEVERWIJK.
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l 1 __■_- l^ Jr^
QMS Europe B.V. is een Amerikaanse toonaangevende, zeer succesvol
opererende organisatie in de computerbranche, op het gebied van
laserprinters.
De Europese markt wordt onder meer bewerkt en bediend vanuit een
vestiging in Utrecht, die tevens dienst doet als financieel hoofdkantoor
van QMS Europe B.V.
Binnen de assemblage-afdeling is de vacature ontstaan voor een

ASSEMBLY SUPERVISOR (M/V)
Functie-omschrijving:
- Leiding geven aan een team van ongeveer 18 personen.- Zorgdragen voor de continuïteit.- Bewaking van de kwaliteit.- Technische begeleiding.
- In-plannen assemblage-orders.
Functie-eisen:
- Opleidingsniveau MTS-elektronica.- PC-affiniteit.- Goede communicatieve eigenschappen, zowel in de Nederlandse als de

Engelse taal.- Ervaring in een leidinggevende functie.
- Zelfstandige instelling.
- Leeftijd 25-35 jaar.
QMS Europe B.V. biedt een aantrekkelijk salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Heeft u belangstelling voor bovengenoemde functie, dan nodigen wij u uit
uw schriftelijke sollicitatie en uw beknopte curriculum vitae te richten aan
QMS Europe 8.V., t.a.v. de heer M. Dorjee, Reactorweg 160,

\J3542 AD Utrecht. Voor telefonische informatie: 030-414646. J
i—■—'

2 Accountmanagers
Consumptief Krediet (m/v)

De Direktbank NV is ac- Wij vragen:
tief op de Nederlandse markt - uitgebreide ervaring met
van financiële dienstverlening acquisitie en relatiemarke-
aan particuliere consumenten. ting;
Zij werkt volgens een uniek - ervaring in debuitendienst
concept vanuit één vestiging te met de verkoop van con-
Amsterdam. Als dochtermaat- sumptief krediet;
schappij van Credit Lyonnais - aantoonbareverkoopresul-
Bank Nederland NV, heeft de taten;
Direktbank zich gespeciali- - leeftijd ca. 25-35 jaar;
seerd in het verstrekken van - opleidingHAVO/VWO
diverse vormen van consu- niveau aangevuld met
menten kredieten, hypotheken relevante cursussen;
alsmede het aantrekken van - ambitieuze instelling en
spaargelden op de particuliere gewend zijn aan het werken
markt. met targets;

Een volledig pakket van - woonachtig in het centrum
"maatwerk" consumptief kre- en/of in het Noord Oosten
dietprodukten wordt o.a. ver- van Nederland,
kocht via de professionele
kredietbemiddelaars en de as- Wij bieden u:
surantie tussenpersonen. De - een goed salaris enprima
efficiënte wijze van werken secundaire arbeidsvoor-
stelt de Direktbank in staat waarden;
haar produkten tegen een zeer - een team enthousiaste colle-
concurrerende prijsstelling aan ga's;
te bieden. - de beschikking over een auto.

Door een toenemende
groei van haar activiteiten biedt Voor meer informatie over
de Direktbank een uitdagende deze functie kunt u contact
mogelijkheid voor 2 account- opnemen met de heer J.B. de
managers (m/v). Deze dragen Haas, telefoon 020-5146467.
zorg voor het behalen van de
hun opgelegde taakstelling met Uw schriftelijke reactie,
betrekking tot de afzet van de vergezeld van een curriculum
consumptief kredietprodukten. vitae, kunt u sturen aan:
Belangrijk hierbij is de acqui- Direktbank NV, Directoraat
sitie van relaties en het onder- Personele Zaken, t.a.v. de heer
houden en uitbouwen van de J.P.M. Olierook, Postbus 941,
reeds bestaande contacten. 1000AX AMSTERDAM.

O DIREKTBANK

METSPOED GEVRAAGD:

SERVICEMONTEURS
AIRCONDITIONING/KOELTECHNIEK

Stulz Groep8.V., werkzaam op het gebiedvan airconditioning en interieurbouw,
zoekt wegens uitbreiding metspoed een servicemonteur ariconditioning (m/v).
Opleiding: LTS-electrotechniek, aangevuld met koeltechnische cursussen.
Leeftijd vanaf 23 jaar.
Rijbewijs BE (bedrijfsauto wordt beschikbaar gesteld).

Rayon: Midden-Nederland.
Rayon: Rotterdam.

* Wij zoeken kandidaten met een flexibele instelling en goede contactuele
eigenschappen,waarbij klantgericht denken belangrijk is.

* Wij bieden een dynamische werkkring met prettige collega's, een uitstekende
salariëring en opname in het pensioenfonds.

Voor inlichtingen kunt u zich wendentot dhr. P.P. Hüppler,tel.: 020- 5451111.
Schriftelijke sollicitatiesmet C.V. richten aan:
Stulz Groep 8.V., Postbus 75,1180 AB Amstelveen.

taiim NUMMER jTNKWALITEIT

DIVISIE ZAKELIJKE RELATIES

Rpintiphphppvdpyv._. IVH*H/VI/ \sl t>\^Ks I \A,\^l Lf De NMB Postbank Groep, geformeerd in oktober en zorgt u voor een adequate kennisoverdracht ten aan-
zien van ontwikkelingen op dit vakgebied en in de

V(_)Cs I OTiZ—' 1989 door defusie van de NMB Bank met de Postbank, markt. Voor een goede uitoefening van uw functie heeft
j j . . j u de beschikking over technisch geavanceerde hulp-

7flL\ Pll IL\ P 's een SroeP va" banken en ondernemingen op het gebied middelen.

f\l' tOVi Vt\JaOvl£>V1IVI Cï van financiële dienstverlening die zich richt up ver- U bent een man of vrouw met een opleiding op
Ltl<\ZtLOL rt/» Itstlltlg HBO-niveau, aangevuld met NIBE-cursussen en ruime

" f~y " schillende marktsegmenten, nationaal en internationaal. ervaring in een soortgelijke functie. Deze kennis en
Ifl \Jl(jll\Y\)Z\^Y\ ervaring, gecombineerd met het vermogen om waar

O De combinatie biedt een volledig pakket financiële nodig een heldere analyse van de financieringsbehoefte
van de cliënt te maken, maakt u tot een volwaardig

produkten en diensten voor particuliere relaties èn voor gesprekspartner. U neemt graag initiatief, legt gemakke-
lijk contacten en komt het best tot uw recht in een zelf-

hedrijven. standige en verantwoordelijke functie.

Uw honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden
Op ons districtskantoor in Groningen breidt de zijn zoals u van een modern bankbedrijf mag ver-

dienstverlening aan de zakelijke relaties zich meer en wachten. Premievrij pensioen, een winstdelingsuitke-
meer uit. Bijna alle bedrijven maken voor hun betalings- ring, een 13e maand, gunstige financieringsregelingen en
verkeer gebruik van de giro, maar zijn vaak niet bekend kortingen op diverse bankdiensten. De NMB Postbank
met de vele produkten en diensten die daaraan Groep ondersteunt haar actief emancipatiebeleid door
gekoppeld kunnen worden. Goede voorlichting en concrete regelingen en voorzieningen, bijvoorbeeld: ver-
enthousiaste acquisitie van het huidige team heeft wat lof- en studiefaciliteiten,
dat betreft al een groeiende portefeuille tot gevolg
gehad. Om deze groei te consolideren en de verdere Trekt het U aan uw eigen carrièregroei te koppe-
expansie te begeleiden willen wij ons team uitbreiden len aan de uitbreidingvan de vertrouwde relatie die veel
met ervaren relatiebeheerders. cliënten hebben met onze veelzijdige organisatie,

dan nodigen wij u uit uw schriftelijke sollicitatie met
U gaat Cliënten uit zowel de profit als de non pro- curriculum vitae - en vacaturenummer JT/20 op brief en

fit sector - die in veel gevallen al hun betalingsverkeer envelop - te sturen naar de NMB Postbank Groep N.V.,
via ons hebben lopen - benaderen. afdeling Zakelijke Relaties/Personeelszaken, t.a.v. de heer
U adviseert hen over de vele andere vormen van dienst- J.J.M. Tervoort, Postbus 4780, 1009 AT Amsterdam,
verlening die wij hebben. Kredietverlening is daar een
belangrijk voorbeeld van. Vervolgens beheert u de Wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact
credit- en/of debetgelden van de door u geacquireerde opnemen met de heer J.H. de Wolff, directeur districts-
relaties dusdanig dat risico's beperkt worden en rende- kantoor Groningen, telefoon 050 - 141 200.

||k*\ ment verbeterd wordt. Daarnaast ondersteunt u uw Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
BANIx «HwtHJBB»J collega relatiebeheerders bij hun acquisitie en beheer. selectieprocedure.

I B I
MOLEN CHEMIE B.V.

Industrieweg 27
1521 NE Wormerveer

Molen Chemie BV, een groothandel in basisgrondstoffen en
chemische produkten met vestigingen in Wormerveer, Aberdeen
(Schotland) en Stavanger (Noorwegen), onderdeel van de
Stokvis groep, vraagt voor haar afdeling verkoop Nederland voor
spoedige indiensttreding een:

VERTEGENWOORDIGER (m/v)
Funktie: Het onderhouden van de kontakten met onze

bestaande afnemers, alsmede het verder uitbouwen
van het rayon, voornamelijk gelegen in de Randstad.

Vereisten: Opleidingsnivo havo/meao (ce).
Goede kontaktuele eigenschappen.
Leeftijd tot circa 35 jaar.
Ervaring als vertegenwoordiger in industriële en/of
chemische produkten.

Wij bieden een goed salaris, opname in pensioenfonds en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Uw met de hand geschreven sollicitatie met curriculum vitae te
richten aan: Molen Chemie BV, postbus 68,1520 AB Wormerveer,
t.a.v. de heer G. Heijn.

f ALSSERVICE-TECHNICUS A
STAAT U IN HET

BRANDPUNT
VAN ONZE ORGANISATIE

STOOMTECHNIEK B.V. is een dochter van de multinational Compagnie
Générale de Chauffe te Lille en ontwerpt, installeert en onderhoudtal meer
dan 30 jaar stookinstallaties, warmte-terugwinningsapparatuur en auto-
matiseringsprojekten voor in hoofdzaak industriële ketelhuizen door het
gehele land.
Wij zoeken voor het in bedrijf stellen, onderhouden en oplossen van sto-
ringen van stookinstallatiesenkele inventieve

SERVICE-TECHNICI
U geniet devoorkeur, wanneer u beschikt over:
— vakgerichte diploma's— goede kennis van elektrotechniek en VISA-voorschriften— enige jaren ervaring in een soortgelijke funktie
De juiste kandidaat kan rekenen op een zelfstandige funktie, een goede
salariëring met moderne secundaire voorwaarden, een auto van de zaak
en een zekere toekomst bij een groeiend bedrijf.
Voor meer informatie kunt u zich wenden, tijdens de kantooruren, tot de
heer G. von Burg, tel.: 03402-44244 of 's avonds, tel. 03403-80397.
Handgeschreven sollicitaties gaarne richten aan de General Manager, ing.
O. G. Maitimu.

® STOOMTECHNIEK B.V.
Postbus 2010
3430 CB Nieuwegein. /

_Pfï O A /^ÏÏTn^ SPUETHOFF'S BEVRACHTINGSKANTOOR B. V.I_l I lwii/l| H te Amsterdam is een internationaalopererende
\J" VPM lil\><_L_L JL scheepvaartorganisatie en reder/j. Zij voert het
i -r —-i beheer over een vloot van meer dan 40 moderne

multi purpose schepen, alle varend onder
Nederlandse vlag.
'Wegens uitbreiding van onze wereldwijd
opererende vloot met 12 nieuwbouw-schepen tot9000 GT/8000 Kw, waarvan er reeds 10 in de vaart

azijn,zoeken wij energieke'

le, 2e en 3e stuurlieden
geïntegreerd opgeleide officieren

le, 2e en 3e werktuigkundigen
Gediplomeerde scheepstechnici

BEVRACHTINGSKANTDGR B.V
DanzigerkadeB,lol3AP Amsterdam.
Postbus 409,1000 AK Amsterdam. Tel 020 - 5867711I , _ . J

■ . >

Stichting Nederlandse Centrale voor
Huisvesting van Bejaarden

Marius Bauerstraat 30,1062 AR Amsterdam.
De NCHB is een bijzondere woningcorporatie die in het gehele land voorzieningen voor ouderen
ontwikkelten beheert. Deze voorzieningen omvatten circa 250verpleeg- en verzorgings-
tehuizen, zelfstandige woonvormen en dienstencentra. Voor instandhouding, exploitatie en uit-
breidingvan dit bezit beschikt deStichting over een bureau met ca. 90 medewerkers, verdeeld
over de afdelingen: algemene, technische en financieel-administratieve zaken.

Op de afdeling financieel-administratieve zaken bestaat voor de boekhouding
(12 medewerkers/sters) de vacature voor

administratief medewerk(st)er
Verantwoordelijkheden: - opleiding: MEAO/MBA-niveau;
- voorbereiding van de invoervoor de geauto- - administratieve ervaring;

matiseerde gegevensverwerking; _ kennis van geautomatiseerde gegevens-
- uitvoeren van administratieve controleso.m. verwerking;

met betrekking tot bank- en_a,rootboek- - kennis van woningcorporaties strekttot
mutaties, crediteuren, debiteurenetc; aanbeveling;- verrichten van analyse-werkzaamheden - zelfstandig kunnenwerken;
t.b.v. de jaarrekening; -goede communicatieve vaardigheden in- assisteren bij de samenstelling van de jaar- verband met externe contacten;
rekening. - zich thuisvoelend in een team;

-woonachtig in Amsterdam of directe
Gevraagd wordt: omgeving.- leeftijd tussen 23-35 jaar;

De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor Woningcorporaties
en afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Schriftelijke sollicitatiesbinnen twee weken na verschijningsdatum van dit blad te richten aan
Personeelszaken.

I NCHB
STICHTING NEDERLANDSE CENTRALE VOOR HUISVESTING VAN BEJAARDEN



Redoublet lonkt naar meesterklasse
AMSTERDAM, zaterdag

Het Drentse team Redoublet
boekte afgelopen zaterdag een
prachtig succes door het ESTS-
invitatietoernooi op zijn naam te
zetten. Voor dit traditionele invi-
tatietoernooi worden de sterkste
nationale teams uitgenodigd als-
mede talrijke bedrijfsteams. In
totaal waren er 104teams, waar-
van er 36 in de hoofdgroep
uitkwamen. Het winnende team
komt uit Hoogeveen en bestaat
uit de spelers Everts, Mulder,
Van Nes en Kingma. Alle favo-
rieten werden door hen terzijde
geschoven. Het leek een com-
plete verrassing van dit nog vrij-
wel onbekende team. Een blik
op de competitiestand wijst ech-
ter uit dat Redoublet het ook
daar opmerkelijk goed doet. Het
prijkt aan de kop van de eerste
divisie en lijkt dus zijn opwach-
ting in de meesterklasse te willen
maken. Dat zou dan de eerste
keer zijn sinds heugenis dat een
team uit Drenthe het hoogste
bridge-walhalla zou betreden.

De grootste concurrentie
kwam van het Amsterdamse
HOK en het journalistenteam.
Beide teams werden echter in de
laatste twee ronden terug ver-
wezen. Het journalistenteam
werd tweede en verloor de cru-
ciale wedstrijd door onder ande-
re het volgende leerzame spel.

In de open kamer mochten de
journalistenals NZrustig één SA
spelen en maken na het volgen-
de NZ-biedverloop: noord één
ruiten - zuid één schoppen -
noord één SA - allen passen. In
de gesloten kamer begon het
bieden op gelijke wijze. Hier
bood zuid echter na één SA nog
twee schoppen, een bod dat
zeker te verdedigen is omdat
twee klaver in deze situatie een
langere klaverkleur zou tonen.
Na tweemaal pas kwam oost
echter tot leven met een infor-
matie-doublet.

Het zogenaamde „balance-
ren" op laag niveau komt veel
voor, maar is meestal slechts
succesvol als detegenpartij over
een goede fit beschikt. In deze
situatie, waar geen kleur werd

gesteund, was dat echter lang
niet zeker. West probeerde drie
ruiten, maar zuid doubleerde.
Oost probeerde met een SOS-
redoublet nog een betere fit te
vinden, maar was daarmee bij
Redoublet aan het verkeerde
adres. Ook drie harten werd ge-
doubleerd en ging drie down,
500 punten voor Redoublet en 9
IMP's.

Op het volgende spel uit dit
toernooi ging de spelleider down
in grootslem, hoewel het bod te
maken was. Misschien wilt u uw
krachten er eens op beproeven?

Het bieden ging: noord pas -oost pas - zuid één harten - west
één schoppen - noord drie har-
ten - OW passen verder - zuid
vier SA - noord vijf ruiten - zuid
vijf SA - noord zes klaver - zuid
zeven harten - allen passen.
Zuids één harten toonde een
vijfkaart, maar noords drie har-
ten was wat fors. Zuid vroeg de
azen en deed met 5 SA een
poging voor grootslem. Het bod
van zes klaver toonde klaver-
heer, waarna zuid de sprong
waagde. West kwam uit met
schoppenheer. Hoe moet zuid
spelen?

Gezien wests volgbod van
één schoppen zag zuid af van
het vrijspelen der schoppen, bo-
vendien zouden de troeven
daarvoor 2-2 moeten zitten. Als
zuid direct schoppen gaat troe-
ven dan dreigt het gevaar dat
oost hoog voortroeft en west
een troefslag gaat maken. De
leider beperkte zich tot het af-
troeven van de ruiten. Na
schoppenaas volgde ruitenaas
en een afgetroefde ruiten. Zuid
troefde een schoppen en noord
nog een ruiten. Nu volgden har-
tenheer en hartenaas. De troe-
ven zaten rond en zuid troefde
nog een schoppen, die ook 4-3
bleken te zitten. Het was nu
echter te laat voor het maken
van de vijfde schoppen. Zuid
incasseerde de laatste harten,

waarop west en oost een ruiten

afgooiden. Alles hing nu op de
aanpak van de klaverkleur. Zuid
speelde aas, heer en vrouw en
was één down, want het gehele
spel lag zo:

Had u het spel wel gemaakt?
Zuid heeft het spel ongelukkig
aangepakt. Het beste spel lijkt
na schoppenaas eerst harten-
heer en hartenaas te spelen. Als
de troeven vallen kan zuid rustig
driemaal schoppen troeven en
noord tweemaal ruiten en het
contract komt binnen. Zitten de
schoppen 5-2 dan kan zuid altijd
nog de beslissing in klaver ne-
men. Het lijkt niet onlogisch om
op klaverboer te snijden, want
gezien wests volgbod is de kans
groot dat west een ongebalan-
ceerd spel heeft.

Het volgende spel is een
triomf voor de voorstanders van
het originele azen vragen vol-
gens Blackwood.

Het NZ-bieden ging: zuid één
schoppen - noord vier klaver -
zuid vier SA - noord vijf ruiten -zuid vijf schoppen - allen pas-
sen. Het bod van vier klaver was
een splinterbod en toonde een
singleton klaver met schoppen-
steun. Zuid ging azen vragen
volgens RKC, waarbij troefheer
ook als aas wordt getoond. Na
vijf ruiten miste hij twee van de
vijf azen en zwaaide af naar vijf
schoppen.

Agenda: Dit weekeinde wor-
den weer zes ronden van het NK
voor teams gespeeld in de „Re-
mise" te Utrecht. Aanvang 11.00
uur. Eveneens vindt vandaag en
morgen het NK Denktriathlon
plaats, Bridge, Dammen en
Schaken. Er wordt van 9.30 uur
gespeeld in „De Meulen" te
Schijndel.

Bridge
door
Max Rebattu jr.

DENKSPORT
Partijen uit één stuk

AMSTERDAM, zaterdag. De clubcompetities zijn volop
JJJ 9ang. Witte van Moort uit
Westerhaar staat op kop met
J'übsubs als nationaal kampioen
Waas van 't Hoog, Davo (Til-
~Urg) en Huissen in haarkielzog.06 club uit Westerhaar heeft dit
laar de beste kansen op de club-
'"el. Zo zijn onder andere twee
sterke spelers uit Letland (Kei-
sels en Wigman) ingehuurd en
waarnaast speelt Hans Vermin(U|t Zwitserland) ook af en toe
"^e met de belangrijkste wed-
strijden. Bij de vier wedstrijden
neeft Witte van Moort nog geen
Punten verloren. Nu reeds wordt
j*r "iet spanning uitgekeken naar
he* volgende duel tegen Maas
Van 't Hoog. De nationale kam-
pioen heeft trouwens deze wed-
fjri id een stunt willen uithalen.

et plan was namelijk om vooraeze ene wedstrijd wereldkam-
Poen Tsjizjow en zijn uitdager
valneris (Letland) uil te nodi-gen. De2e vlieger ging evenwel
"iet op, want Tsjizjow wasreeds

'° van een andere Nederlandse
° (opmerkelijk genoeg waseze reeds sinds vorig jaar lidan de Westerhaarse vereni-

j>'n9M!). Valneris is zelfs niet
9e[echtigd bij een andere ver-eng uit te komen, omdat de
Afschrijvingstermijn verstre-

*en was. Zo moet Maas van 't
009 de wedstrijd geheel op

='9en kracht tot een goed resul-,a at zien te brengen. Zou de
j n̂s van clubpraeses Witte van

dan eindelijk in vervulling
ari? Reeds jaren is Westerhaar~~ die de grootste vereniging

*an Nederland heeft — actief
°1) de clubtitel binnen bereik te
*riJ9en. leder jaar mislukt dit
chter. omdat een andere club,ets produktiever is. Dit jaar is dea "s op succes voor Westerhaarec"ter bijzonder groot.Richten we ons echter iets
eer op de individuele scoresJ 3" op de clubresultaten, dan
al|en een aantal partijen bijzon-

*r °P- Het gaat hier om duels,
aarin één van despelers duide-

!!* aan de leiding is en uiteinde-'lk ook tot een overtuigende
2e9ekomt.. J-Stokkel - J. Wit (12-10-91,

aas van 't Hoog - VAD/Am-sterdam)
..1 32-28, 17-22 2 28x17,

'1x22 3. 37-32 12-17 4. 31-26,,. 1 1 5. 36-31, 8-12 6. 32-27,
°-2l 7. 27x16, 22-28 8. 33x228x36 9.41-37,19-2310.37-32

27-21,
..'2 13. 16x7, 2xll 14. 21-16,

"'" Zwart speelt gelukkig niet

1-6, waarna een minder specta-
culair afspel zou ontstaan. 15.
39-33,10-1416.44-39,20-2417.
50-44,14-20

Dit speelt wit in de kaart.
Stokkel komt namelijk met een
strategie die vrijwel achter elkaar
tot winst leidt. Na 5-10 zou er
meer strijd geweest zijn.

18. 38-32, 9-1419. 33-29. Wit
bedient zich van een strategie
waarbij de zwarte rechtervleugel
wordt vastgezet. 24x33 20.
39x28, 20-25 21. 44-39, 4-9 22
42-38,14-20 23. 38-33, 5-10 (na
23-29, 34x14, 13-19, 14x23,
18x27, 46-41! staat zwart ook
bijzonder lastig) 24. 46-41, 10-
-14. lets nauwkeuriger lijkt 20-24,
maar na 41-37 (dreigt dam)
komt het resultaat op hetzelfde
neer.

25. 41-37, 20-24 26. 34-29,
23x34 27. 40x20, 15x24 28. 43-
-38, 3-8. Dit is direct verloren. Na
18-23 had zwart de komende
nederlaag nog iets kunnen rek-
ken. Bijvoorbeeld: 49-44, 13-18,
44-40, 9-13, 48-43! (Dit is beter
dan direct 39-34, waarop zwart
kan ontsnappen door 23-29) 3-
9, (Na 3-8 kan wit met 40-34
enz. de tempi uitspelen). 39-34!!
en omdat 24-29 of 24-30 geen
effect heeft, wint wit gemakke-
lijk. Na 3-9 is het niet goed om
de tempi uit te spelen met 40-34,
14-20, 45-40, 9-14, 47-42 want
zwart beschikt dan over een
effectieve redding (door Stokkel
aangegeven) met 24-29!, 33x15
en 18-22enz.

29. 49-44, 18-23 30. 44-40,
13-1831.39-34,23-2932 34x23,
18x2933.48-43,14-2034. 43-39,
19-23 35. 28x30, 25x43 36.
33x15,43-4937.15-10,36-41 38.
37x46 en zwart gaf op.

De volgende partij komt uit
de belangrijke wedstrijd RDG/
DIO - Witte van Moort. Auke

Scholma won in een goede partij
van drs. Evert Bronstring. Deze
partij was mede een van de
hoogtepunten uit de wedstrijd.
Hierbij enige annotaties.

A. Scholma - E. Bronstring
1. 33-29, 19-23 2. 35-30, 13-

-19 3. 30-25, 17-22 4. 38-33,
11-17 5. 42-38, 6-11 6. 40-35,
9-13 7. 44-40, 4-9 8. 47-4Z
22-28 9. 33x22, 17x28 10. 34-30,
23x34 11. 32x23, 19x28 12
40x29,11-1713.38-3213-1914.
32x23, 19x28 15. 45-40, 18-22
Hierna ontstaat een speciaal
speltype na 20-24, 29x20,15x24,
30x19, 14x23, 31-27! krijgt wit
ook goede controle over de stel-
ling.

16. 39-33, 28x39 17. 43x34,
8-13 18. 49-43, 2-8 19. 30-24,
13-18 20.42-38,8-13 21.43-39,
1-6.

Waarom niet 22-28? De dam
door 29-23, 28x30, 35x24, 20x29,
34x23, 18x29, 38-33, 29x38, 37-
-32, 38x27, 14-19, 2-7 enz. met
gelijkspel levert niets op. Na
22-28, 35-30, 16-21 (niet 18-23,
29x18, 12x23 wegens 31-27 en
27-22) kan zwart de dreiging
18-23x23in het spel brengen.

22 38-32 6-11. Hierna ont-
staat een min of meer gefor-
ceerd verloop met gunstige per-
spectieven voor wit. Niet veel
beter is 16-21 en dan bijvoor-
beeld 31-26, 6-11?!, 50-44!, 11-
-'l6, 37-31! en zwart staat precair.

23. 32-27, 16-21 24. 27x16,
22-27 25. 31x22 17x28 26. 36-
-31, 18-23 27 29x18, 12x23 28.
24-19,13x2429. 31-27,14-1930.
25x14, 9x20 31. 27-21, 3-8 32
37-31,8-12 33.50-45,20-25 34.
31-27,12-1835.41-36,15-2036.
36-31, 10-15 37. 31-26, 7-12 38.
16x7, 12x1 39. 46-41, 5-10 40.
41-36, 24-2941.39-33, 28x3042
35x22 25-3043. 21-17, 30-3544.
40-34, 29x40 45. 45x34, 20-24
46.17-12,1-747.12x1,15-2048.
1x29, 24x33 49. 22-17, 20-24 50.
17-11,24-2951.34x23,33-3952
11-7, 35-40 53. 7-2 40-45 54.
23-19,10-1555.19-14,45-5056.
14-9, 50-45 57. 9-3,39-44. Zwart
gaf op.

Dammen
door
Harm Wiersma

Flitsen IIAMSTERDAM, zaterdag
Een groot curiosum was

Short-Timman in de vierde ron-
de. Aljechin-verdediging, door
Short zeer opmerkelijk aange-
pakt. Hij liet zijn prachtige loper
op c4(zon beetje het mooiste
stuk dat het schaakspel kent)
ruilen tegen een paard, vermink-
te daarmee zijn pionnenstelling
en passant, maar hield zwart wel
in een wurgende greep, zoals in
diagram V manifest is gewor-
den.

Wits dreiging is De7, ruilen op
a8en de tweede toren naar dB.
Zwart heeft niets anders dan het
tragische 25..., Lg7. Short doet
26 TBd7! en dreigt nu Lxg7,
gevolgd door Df6 en mat. Ruilen
op h6biedt geen soelaas (eerst
Tlds,endanPgs).

Dus speelt zwart 26 .... Tf&
Short vervolgt met 27 LxgZ
Kxg727 Tld4. En ook optisch is
de suprematie op de zwarte vel-
den ellendig groot. Zwart berust
met 28..., TaeBen na 29 Df6+,
KgB 30 h4, h5ontstaat de stel-
ling, die zijn rondreis door de
wereld nu al aan het maken is.

Zwarts enige tegentroef is
natuurlijk altijd geweest het mat
op g2Wits stukken staan opti-
maal, maar hoe nu verder? De
oplossing is simpel, beeldschoon
en dolkomisch. Wit doet 31 Kh2!
en geen macht ter wereld kan
die koning beletten door te lo-
pen naar h6. Als volgt: 31 ...,
TcB, 32Kg3, TceB33Kf4, LcB34
Kgs, en na Lxd7 zou Kh6 volgen.

Winnender wandelkoning zag
men zelden.

Ondertussen maalde Kaspa-
rov in de eerste toernooihelft alle
tegenstand tot poeder. Slechts
tegen Kamsky had hij moeite om
niet te verliezen, en dit proces
herhaalde zich zich in de tweede
partij.

Bessel Kok kwam vorige

week even langs om met Jan
Timman te gaan stappen; zo
ongeveer het laatste wat hij no-
dig heeft, met de matches tegen
Ivantsjoek (december) en Joe-
soepov in zicht. Timman ziet er
slecht uit enspeelt wisselvallig.

Kamsky haat Kasparov en
heeft met niemand contact. Ba-
rejev is vriendelijk, maar heeft
weinig keus met deze toernooi-
stand, en alleen Anand en Short
lopenkwiek en vrolijk rond.

Kunnen de organisatoren dit
helpen? Natuurlijk niet. Steeds
opnieuw wreekt zich het feit, dat
de wereldtopspelers alleen nog
maar tegen elkaar willen, en
tegelijkertijd volstrekt op elkaar
uitgekeken zijn.

Op wie nu nog niemand uit-
gekeken is? Op de nieuwe we-
reldkampioene: Kie Yun, 21 jaar,
bleef in Manila Maja Tsjiboerda-
nidze (Georgië, voorheen
USSR) dik de baas en zorgde
voor een doorbraak. Simultaan
spelentegen de zusjes Polgar zal
ze nog wel niet kunnen, maar de
organisator, die haar nu, op dit
moment, prompt en stante pede
onmiddellijk, ijlings en gezwind
uitnodigt voor het eerste grote
toernooi in Nederland (meele-
zen. Hoogovens).... die organi-
sator trekt een volle bak en krijgt
voor weinig geld de handen op
elkaar.

Tot en met de 10e partij bleef
het gelijk. De 11e won de Chine-
se, „and she never looked back".

Wit: Kie Yun, Zwart: Tsjiboer-
danidze

1e4,c52Pf3,d63d4,cxd44
Pxd4, Pf6sPc3, Pc66Le2

De vorige 10 partijen waren
voornamelijk Spaans. Tegen de
Siciliaan stelt Kie Yun zch ou-
derwets op. 6..., g67Pb3, Lg7B
0-0, 0-0 9 Lgs. De positionele
behandeling. Het alternatief 9 f4.
9..., a610a4, Le6 11 KM, h 612
Le3 Niet consequent, maar ook
niet pointeloos, zoals zal blijken.
Met 12 Lh 4blijft zwart d5ver-

hinderen. 12... db7! De normale
bevrijdingszet die misschien
toch iets te gehaast is. Een ander
plan was 12 ..., Pb4, en dan met
TcB op naar veld c4.

13 exds, Pxds 14 Pxds, Dxds
14..., Lxds 15c4, Le6 16 Pcs is
licht in wits voordeel. 15 Pcs!
sluipend gif. Zwart heeft het
ineens moeilijk. Misschien is de
echte fout geweest zwarts 9e
zet. Met de pionnen op a2en a7
zou de zwarte stellingveel beter
verdedigbaar zijn. 15 .... Lxb2
Nu kan wit met Pxe6 het loper-
paar verwerven (16 Pxe6, Dxe6
17 Tabl, TfdB en zwart doet
volop mee). Wit vindt iets veel
sterkers. 16Lxd5,Lxds

Ook nu is er na 17 Tbl, Ld4
niets aan de hand. 17 Tadl!
Ineens is het zeer ernstig. 17 ....
e6gaat helemaal niet wegens 18
c4. Gaat een toren naar dB, dan
is Pxb7 uiterst lastig en op 17 ...,
La 2kan wit op h6slaan, op b7
slaan of met Td7 binnendringen.

17 .... Pb 418 Pd7! Dit zal
zwart over het hoofd hebben
gezien.

18...,Tfd8faaltnuop19Pb6,
TabB 20 Les met stukwinst.
Zwart moet dus vluchten naar
een eindspel met een kwaliteit
minder. 18..., Lc6 19PxfB, IxlB
20 Les. Precieus. Lxh6 was wel-
licht beter. 20..., a521 Lxe7, TeB
22 TdB, TxdB 23 LxdB, Lxa4 24
Lxas. Lange afwikkeling; als de
e-pion en de b-pion van het
bord zijn, mag zwart nog steeds
opremise hopen.

24..., Pc6Ook 24..., Pxc2 25
Tbl blijftmoeilijkvoor zwart.

25 Tbl, Ld426 Lel Lxc2 27
Txbl Le42BLc4, g5(28..., Lxf2
29 Lg3, Lxg3 30 Lxf7+) 29 f4,
Kg73oLd6, PdB3l Tb7, Ld632
Les+, KfB33fxgs, hxgs34Lf6.
Zwart is totaal weggespeeld en
overschreed nu ook nog de tijd.

Campo steekt de loftrompet.

Schaken
door
Lex Jongsma
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- _S~~* —'—f^~t^ . fr-i-V I Midden-en Noord Duitsland en Denemarken. jl

Ys£(- y^t&LfJy^'JC^tVlvlJv J'vvJ I I f J I Funktie-omschrijving:
&>$ " — /"^ ?^'V' I _^_^ar M ~ et intr°duceren en begeleiden van nieuwe en bestaande lijmprodukten en
£&!$ \ '® >>'/^' I __£ -systemen bij nieuwe en bestaande afnemers Au

'$$$? r. j _«<«. "_?;St; I F - het zelfstandig opbouwen en onderhouden van kontakten met industriële mtluds» De modeboetiek voor de aanstaande moeder jffif«M ■ V , a K . , fl£$t* Antwerpen. Brugge. Brussel " %$.! I V afne"ers van uiteenlopende aard
a£?! Den Haa9"Gent*Hasselt * Kortrijk " .v££i I V _^_W ~t _Mr^; Leuven " Maastricht f&S I V W'^ denken aan een medewerker, op MBO/HBO niveau, met industriële _^__^_jj?fï; Wij zoeken kandidaten voor ?'>&% I V verkoopervaring en gewend aan zelfstandig werken. Mondelinge vaardigheid _\^^W^__\
'■ft-C "-■ ■ JffiSïiJ I Win de Duitse taal is een vereiste. Leeftijd: ca. 28-35 jaar. #_"_»■S$ '8® I V Woonachtig in het oosten van het land of bereid te verhuizen naar deze regio. #C|J
;i>V-;* Jjijmegen » RonERDAM " Tilburg » utrecht " ***'-. I W Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie- M]»*ïö~~7~ —"——*——————-———— i£>t:; ■ V proC edure. m
:[ïiti Informatie: CACHE-CACHE bvba Antwerpen \Sgfi} _\ W M -m _mM'':$& Tel 09-32/3 830 55 60 " Fax. 09-32/3 830 60 51 I W_, , , ,,

Qr,wQ„ .. _____ X ___
'-'^_ ■—_—____. P^K-'c>» I V Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie voor M

"^^^ V 25 november a.s. te sturen naar: _^^i^^VJ
""-- *W SABA DINXPERLO 8.V., Postbus 3, 7090 AA DINXPERLO, ËMm j|

r\ -. V t.a.v. de heer F.A.B. Sonderen, Personeelszaken. JL M MReiskrant van De Telegraaf/De Courant V m___m__\
Nit-iiu/Q van H*» Plan- PlkP 7atf>rrfa_ _» Voor nadere telefonische informatie betreffende funktie-inhoud kunt u ___
nieuwb van ue u«jj. -i*e *neiu<iy vkontgkt opnemen met de heer K E de Jong Sa|es Manager |ndustriè)e Lijme n, _\de Wereld DIJ U InUIS. "te1.:08355-8999 of privé te1.:08340-27310. /_

/ A Onze relatie, I.M.A. Instruments B.V, is gevestigd in Kesteren. Dit zelfstandige en jonge bedrijf profileert zich als
X>J\V / specialist in de verkoop van apparaturen en reagentia voor (afval-)wateranalyses. Mede door de nauwkeurigheid en
AS^r / betrouwbaarheid van de "dr. Lange"-produkten en de service-gerichte instelling van de medewerkers is er een sterke

/ groei ontstaan. Daarom willen wij, ter versterking van de buitendienst, graag kennismaken met een enthousiaste

L<4NGE /JONGE VROUW(M.LO.-er) die wil starten als COMMERCIEEL ADVISEUSE
A I.M.A. Instruments is een be- commerciële vaardigheden. De totale be- A Geboden wordt een goed salaris aan-

langrijke leverancier van meet- geleiding van uw klanten is gericht op gevuld met goede secundaire voorzienin-
systemen, met name op het ge- maatwerk en daarnaast het continueren gen, waaronder een auto van dezaak.

bied van de (afval-)wateranalyses. van de reagentia-omzet. Bij het gehele
De afnemers zijn dan ook te vinden bestel- en leveringsproces bent u nauw A Als u belangstelling heeft voor deze

door geheel Nederland en hebben betrokken. buitendienstfunctie, stuur dan binnen 10
vooral te maken met het beheersen van dagen een brief onder ref.nr. 0488 naar

afvalwater en de daaruit voortvloeiende AOm in deze functie succesvol te zijn, E.M. Feenstra van Interselect Werving en
milieuproblematiek. Bij de klanten die inmid- weet u gemakkelijk contacten te leggen en Selectie, Oeverkruid 13, Postbus 250,

dels gebruik maken van de "dr. Lange" spec- relaties op te bouwen. Daartoe beschikt u 4940 AG Raamsdonksveer. Vermeld daar-
trofotometers en reagentia, ligt uw nieuwewerk- over een goede algemene ontwikkeling, u in uw motivatie en sluit een beknopt curri-

terrein. Na een gedegen inwerkperiode weet u bent representatief en uw leeftijd ligt tussen culum vitae bij. Voor meer informatie kunt
optimaal in te spelen op de wensen en specifieke 22-27 jaar. U heeft een afgeronde M.L.O.- u hem ookbellen, tel. nr. 01621-21500*.

problematiek van de klant. Tijdens de gesprekken opleiding, u bent in het bezit van een rijbe-
met deze klanten zal er afwisselend een beroep wor- wijs en u woont centraal in het land of bent

den gedaan op uw praktische laboratoriumervaring en bereid daarheen te verhuizen.

m^^m _^^^^
/ j-*. a Een gedegen functie-analyse leidt tot de identificatie

m^m^ m^^ IWL V**_** **** _**_v Êf**f** 1 I **** _^******** / \ van gewenste capaciteiten. Om de vcrorspellende-j^^^^ m^mmmr I^l ■—Pi U Ln I _L_m ■ / V' -Ci waarde van de selectie-procedure te vergroten,

«^^^^^ I *l _^^L I %_ 7 nemen kandidaten soms deel aan praktijksimulaties.
.^^^^m m I *M — ■—a I mam mammam I / j_K De assessment centermethode is de basis van de_, m / fk-iik^i -* 3-Dimensionale methodiek die door Interselect is

~"~~' —*—————"^^"«____________i MAAKT DEEL UIT VAN DE INTERSELLING GROEP - LID VAN DE O.A.W.S. / ontwikkeld

' - I

SOLVAY DUPHAR B.V. is een begrip in de internationale
farmaceutische chemie. Het concern bestaat uit 3 divisies: de Pharmaceutical
Division, de Animal Health Division en de Bio & Pharma Intermediates Division

\enmaakt deel uit van deSolvay Groep.
Bij Solvay Duphar werken wereldwijdrond 3400 mensen, waarvan zon
2400 in Nederland, verdeeld over 7 vestigingsplaatsen. Innovatie is de funda-
mentele bedrijfsfilosofie: ruim een kwart van de medewerkers houdt zich
bezig met onderzoeken ontwikkeling. Ook de in Nederland gevestigde
bedrijven Solvay Chemie, Draka Polva en Boekelo Foliën maken deel uit van
de Solvay Groep.

Inkoper Technische Goederen en
Diensten m/v

Mede op grond van het hoge investe- Het functieniveau
ringsniveau maakt de inkoop bij De inkoper is liefst een HTS-errichting
Solvay Duphar een groeiend aandeel wtb/mechanische technologie/
van de totale omzet uit. Alleen door elektronica. Heeft ervaring opgedaan
optimale aandacht te geven aan het in een technisch/commerciële
inkoopbeleid is Solvay Duphar in omgeving. Is een geboren onderhan-
staat de eigen, goede concurrentie- delaar met sterke verbale mogelijk-
positie te handhaven en teversterken. heden. Spreekt en correspondeert in
Daarom opereert de inkoopafde- de moderne talen. En brengt als plus
Mng in Weesp in nauw overleg met de nog enige kennis van de chemische
directie en wordt het beleid mede industrie mee.
getoetst aan de wensen en behoeften
van de interne klanten. De realisatie De volgende stap
van het inkoopbeleid, dat tevens de Bent u veranderingsbereid,voelt u iets
operationele afhandeling, markt- voor de uitdaging van een sterk toe-
verkenning en - inventarisatie tot en komstgencht inkoopbeleid en wilt u
met order-expediting impliceert. een rol spelen bi] de expansie van
ligt binnen de verantwoordelijkheid Solvay Duphar dan verzoeken we ute
van de uit drie groepen bestaande solliciteren. Wilt u vooraf meer
afdeling. De voortgaande ontwikke- informatie dan kunt u bellen met de
ling vraagt een nieuwe medewerker heerH.Kist,Hoofd Afdeling Technische
die verdergaande groei mogelijk kan Inkoop, telefoon 02940 - 79657.
maken. Schriftelijke sollicitaties onder ver-

melding van vacaturenummer 5358,
Het werkterrein kunt u richten aan Solvay Duphar B.V,
De inkoper volgt de leveranciers- t.a.v. mevrouw drs E.H.D.M. Vriend,
markt op de voet. Selecteert, afdeling Personeelszaken, Antwoord-
onderhandelt, stelt normen voor prij- nummer 1010,1380 VC Weesp.
zen en condities en sluit uiteindelijke
leveringscontracten voor tech-
nische materialen, onderhoud en
diensten, ook wat betreft niet-routine- /T\ Of^l \/AV
matige zaken. Adviseert en onder- ( $ OV/LVr\l
steunt bij de formulering van het stra- '*--' Dl IPHARtegische en technische inkoopbeleid. I SOLVAY | —*\J* '*»
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ERVAREN SALES
ENGINEER M/V TELECOM
MET COMMERCIËLE EN TECHNISCHE KENNIS OP HBO-

NIVEAU, DIE NIEUWE MARKTEN GAAT AANBOREN

ERGON B.V heeft in. de Meewerken aan onze u direct mee.

~ i , toekomst Zelfstandigheid, initia-tientallen jaren van naar bestaan
De produktgroep Tele- tiet en doorzettingsvermogen

een Uitstekende reputatie Opge- com brengt digitale bedrijfslele- zijn daarvoor onontbeerlijk. In
bouwd. Wij hebben een grote fooncentrales en randappara- de onderhandelingen bent u een

~ , , .-,. tuur op de markt. Men is gerespecteerd gesprekspartner,klantenkring in de sectoren utili- ' ~.,-,-,enthousiast over onze "tailor Uw leeftijd ligt rond de
teitsbouw en industrie. made" produkten. We groeien 30 jaaren u woont bij voorkeur

Ons specialisme is de dan ook snel en zoeken daarom in Midden-Nederland.
i. i

_ , 1
_ een sales engineer die ons team Mensen maken onsrealisering van complete elektro- & , , , , ,

versterkt. bedrijl en zorgen ervoor dat de
technische installaties op het ge- v volgt de ontwikkelin- groei blijft voortduren. Wij in-

bied van onder meer hoog- en gen in de markt en speelt daar- vesteren dan ook veel in onze
, T 1 op in. De groei van onze markt mensen: er zijn volop oplei-laaespanmne, meet- en reeeltech- K &

~._,■
is voor een groot deel van uw dingsmogelijkheden en er is

niek, besturing en automatise- inspanningen afhankelijk en alle ruimte voor eigen initiatief,

ring, tele- en datacommunicatie. betekent ook groei voor uw Bovendien zijn de sala-
, , , , carrière. Vooralsnog is heel riëring en secundaire arbeids-Onze kracht daarin is het aan- Nederland uw werkterrein. voorwaarden goed.

bieden van "total projects": het 0p eigen initiatief of Bent u geïnteresseerd?
op technisch en logistiek verant- geïnformeerd door andere be- Stuur dan uw schriftelij-

, ~ ti- drijfsonderdelen legt u de con- ke sollicitatie naar ERGON B.V,woorde wi ze realiseren van klei- j &

tacten met (potentiële) klanten. ter attentie van de heer
ne tot zeer grote projecten. Vervolgens bent u verantwoor- TD. Douwes, afdeling Perso-

Kwaliteit, innovatie en delijk voor de offerte en, als neelszaken, postbus 111,

ii . -t__ i deze opdracht is geworden, de 7300AC Apeldoorn,een klantgerichte aanpak staan K &

overdracht van het project aan Wilt u eerst meer we-
hierblj centraal. Mede daarom <-je projectleider. U bent en ten, neem dan tijdens kantoor-
maken wij een Sterke groei door: blijft, ook na de installatie, het uren contact op met de afdeling
i ■" i , aanspreekpuntvoor de klant. Personeelszaken, telefoon 055--de omzet en het personeelsbe- K K

Uw standplaats is Apel- 422455.
stand verdubbelden in de afge- doorn en u rap porleeri aan het
lopen 5 jaren. Er werken nu 600 hoofd Telecom.

i . " j Een commerciële pioniermensen bij ons, verspreid over K Jo^y_*\
ons hoofdkantoor in Apeldoorn he: vak komt Uw basis is een^ÊJf^jJtL tÈ&_.
en zeven regionale vestigingen in commerciële opleiding op 1| ||v V«^k, , , HBO-niveau met een goede vHn,

in een organisatie, die snel '^B HP>A 'Ik
groeit en nog verder moet wor- l\ ~~^%_vl S_i^ vit

INSTALLEERJE VOOR 'N BETERE TOEKOMST BIJ ERGON

In 1992 we will send 50,000 Americans to Europe.
Can you look after them in the Netherlands ?

Founded in 1965,EF Educalion has Work in BoStOIl, USA business setting. (Experience in the field of
become the world's largest organisation in We are looking for 2 exceptional people to travel or education is nol a specific
the field of languageteaching, cultural fill the positions ofOperations Manager requirement.) An excellent degree from a
exchange and educational travel. We (Netherlands) and Assistant Operations prestigious university is a requirement and
provide people from 30 different nations Manager. A one-yeartraining course in graduates from well respected Business
with the opportunity to live, study and Boston. Massachusetts will prepare the Schools are particularly welcome to apply.
travel in foreign countries. successful candidates to take responsibility

for the running of EFs Educational Tours You should be able to demonstrale the
An ExClting International to the Netherlands, Belgium and ability to manage staff. to develop
Corporation Luxembourg. stimulating new ideas and to discuss all
In the coming year a record number of aspects of business (marketing, sales,
participants will takepart in our programs. This entails negotiating large scale finance, operations) at the highest
Our worldwide schools will provide contracts with hotels, bus companies, management level. (This will enable you to
intensive language courses for business restaurants, ferry services, cruise develop your career in various directions
people from countries as far apart as companies and other suppliers. with EF in future years.)
Finland and Indonesia. Brazil and South
Korea. We will organi/e family stays in In addition it means making sure that every For the positionof Assistant Operations
Canada for Japanese university students. tour works like clockwork. Potential Manageryou should probably be aged
school exchange programs between problems must be anticipated and creative between 25-28,with all of the personal
Estonia and the USA and adventure tours solutions found. Our customers must be qualities listed above. It is expected that
to the Great Banier Reef in Australia. And kept completely satisfied, while strict with 2-3 years experience in this position
many thousands of European students will financial budgets are adhered to. you will be capable of performing all of
choose EF to provide them with high the duties of the Operations Manager,
quality languagecourses and educational CiTÜUUateS Aged 25-35
vacations. All of these programs are We are looking for exceptionally talented KxCept lOlül I KewarQS
coordinated by our Boston headquarters in people who want a progressive, well- We will reward your talents and hard
conjunction with our offices in 30 rewarded business career in a non- work by giving you a high salary,
countries. traditional environment. generous vacations, international travel

opportunities and an outstanding working
We offer first-class conditions of You must have a first-class academie environment.
employment in a progressive organisation record, a talent for dealing with people and Please write, enclosing a comprehensive
where bureaucracy simply does not exist. proven organizational skills. Fluency in resumé, to the following address:
Working with EF means joining a team of English is essential and a knowledge of
highly motivated. hard-working French. Gefrnan or Spanish would be an U.S. Personnel Director
professionals in a distinctly international advantage. EF Education
environment. ,—-*,—->,—-? One Memorial Drive

The Operations Manager(Netherlands) Cambridge. Ma02142, USA
will probably be aged 28-35,with an Tel: 1-617-252-6260

/t exceptional record of achievement ina Fax:l-617-252-6207

The Global Classroom

Videoland Nederland B.V. in Noordwijk is een landelijk opererende franchise-organisatie in de videobranche.
Men is sinds de oprichting in 1984 zeer succesvol en absoluut marktleider. Door twee franchiseformules.
VIDEOLAND (115 winkels) en CINERENT(74 winkels)biedt men de Nederlandsefilmliefhebber eenruim en
gevarieerd aanbod. Binnen de organisatie bruist het van bedrijvigheid en plannen, zodat ook toekomstig succes
gegarandeerd is. Hierop vooruitlopend wil mendeorganisatie versterken metprofessioneelmiddenkaderen willen
wij in gesprek komen met (franchise) ervaren kandidaten voor de nieuwe functie van

Franchise/Formule Manager M/V
Het succes en de kracht van de Videoland u bent de schakel tussen de nieuwe/huidige nisatieenheefteenopleidingopHßO-niveau.
franchiseformules ligt verscholen in de reali- franchisenemers en Videoland Nederland Uw leeftijd is rond 35 jaar, u bezit financieel
teit van de continue, professionele en rende- B.V.Daamaastbentunatuurlijkalsmanager inzicht, affiniteit met automatisering en be-
rende ondersteuning, die men ondernemers verantwoordelijkvoor uwmedewerkers. U heerst hetEngels,
biedt.Uwtaakwordthetomdit.samenmetuw stelt routeschema's op, analyseert de rap-
twee franchise-adviseurs in de buitendienst portage, bereidtvergaderingenvooren leidt Videoland Nederland B.V. biedt een veelzij-
en een binnendienstmedewerker, ook voor de deze, stelt in- en externe opleidings- en digefunctie bij een jongeen dynamische club,
toekomst te waarborgen. U bent verantwoor- trainingsprogramma's op en coacht hen in waarprestaties navenantworden gehonoreerd,
delijkvoorde support in debreedste zinaan de the field. Concluderend, een landelijke 1
medewerkers in de winkels. U moet daarbij functie voor ondernemende people mana- Heeft u vragen over deze job, dan kunt u ft
denken aan het begeleiden bij de opstart van gers bij een moderne en snel groeiende bellen met de heer P.D. de Vries, .tel. 1
nieuwe winkels en het verder uitbouwen van organisatie, binnen een dynamische en at- 03402-51005*. Uw sollicitatiebrief kunt u,
de formule in hun verzorgingsgebied. U advi- tractieve branche. met vermelding van motivatie en een beknopt
seert de ondernemers op het gebied van au- curriculumvitae, binnen 10dagensturennaar:
tomatiscring, financiële zaken en stelt samen Uheeftcommerciëlemanagement-ervaring NOVICUM Werving & Selectie, Kuifmees
met henopleidingsprogramma's op.Kortom, opgedaan bij een franchise- ofretailorga- 52, Postbus 127, 3430 AC Nieuwegein.

INIOIVIIICIUIMI*
Werving & Selectie

▼

WELKE VROUW IS MANAGER GENOEG
OM LEIDING TE KUNNEN GEVEN AAN 65 CONDUCTEURS

_^^/*V. N.V. Nederlandse Spoorwegen beschikt over een aantal zelfstan-

"X. "^Ê—f7 dige rayons voor de afwikkeling van het dagelijkse treinverkeer.
In het rayon Service & Verkoop Utrecht is een interessante positie vrij met inge-
bouwde carrièrekansen voor een vrouw met managementkwaliteiten.

Uw taken. Geeft als procesmanager leiding aan een groep van ca. 65 conduc-
teurs. Verantwoordelijk voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van
serviceverlening in de trein. Is in feite ondernemer-in-een-onderneming met

navenante verantwoordelijkheden. Betekent veel sturen en motiveren. Steun en
toeverlaat van medewerkers. Klankbordfunctie, zowel vakmatig als in de per-
soonlijke sfeer. Stimuleren en aanleren van eigen verantwoordelijkheid èn zelf-

standigheid.
Uw profiel. HBO-werk- en denkniveau.Leidinggevende ervaring. Manage-

mentkwaliteiten. Op mensen gerichte visie. Pragmatische instelling, dus dicht bij

de werkvloer staan. Gedrevenheid en betrokkenheid, commerciële feeling en

gevoel voor service. Leeftijd 30 tot 40 jaar.
Uw reactie. Bel voor informatie of schrijf naar Briar Hill, Organization

Consultants, t.a.v. dr. J.M.A. Coenen, postbus 178, 3730 AD De Bilt. Telefoon

030-210644. Ref.nr. 2.194.

.ORGANIZATION CONSULTANTS

▼

—: ]

DEALERCOÖRDINATOR M/V
In verband met het vertrek van in staat om commerciële en admini-_

n~x l.~. i , ~., dehuidige coördinator zoeken wij een stratieve eigenschappen metuworgo-
De BOVAG ,seen landelijkeor- deaiercoördinator. nisatorische capaciteiten te combine-gamsa.e die zowel de'jd'vidueh medewerker wor(jf ren fen leeftijd van 3Q M3s■ e 0als collectieve belangen behartigt van , ....... . , ._.._. , -j- ' „ Uür\ ■ ...zon 13.000ondernemingen in devol- wacht' do hll/zil z,<=h 9oat bezig hou- een opleiding op HBO-niveau past

qende sectoren: auto, fweewieler, mo- den met het ontwikkelen en uitvoeren ons inziens hetbeste in hetfunctie-pro-
torenrevisie, caravan, autoverhuur, van een gericht beleid ten behoeve fiel. Gezien de veelzijdige contacten is
lease, berging, bandenservice, scha- van depersonenautodealers en -dea- een goede mondelinge en schriftelijke
dereparatie, auto- en motorrijscholen lerverenigingen en toezicht houdt op uitdrukkingsvaardigheid onontbeerlijk-;
en vul- en service-stations. Hiervoor de uitvoering van ditbeleid. Hetantici- Het vermogen om in teamverbandde
beschikt de BOVAG over een secre- peren op branche-ontwikkelingen, het projectmatige uitvoering van activitei-1tariaat van ongeveer 95 medewerk- organiseren van vergaderingen enhet ten gestalte te geven, is u niet vreemd. \(stjers. voeren van overleg metin-en externeDe afdeling auto behartigt bm- rebfjes berioren tot de regelmafjg te_ Kandidaten die woonachtigzijn
"^ Zmc^^k^r^belrr rugkerende taken. Vanuit inzicht en be- binnen een straal van 30 km van
Zn}rHetsecZa%Sa°Z7eze eafde- "or de autobranche Bunnik, ofbereidzijn zich daar te vesti-.
ling wordt gevoerd door een afde- denkt hll/zil octe^meeDinnen deafde- 9en en zichzelf In de profielschets her-1
lingsmanager en twee beleidsmede- lin9 auto. kennen, nodigen wij graag uit te rea-
werkers, geren. Uw handgeschreven sollicitatie

Voor hetmaken vanbeleid is het vergezeld van een getypt C. V, kunt ü\
_-. --— —^ ■__ M~U van essenf'eel belang, dat u gewend richten aan de BOVAG personeelszak
E^^^ I■■lm I bent om analytisch en anticiperend te ken, mevr. S. Akkersdijk, Postbus 1050, ILvSn ■■ ly|l|l denken en talent hebt om beleidsvisies 3980DB Bunnik.
f)_C_a*_j_t_ U%M \m .^B MM te ontwikkelen en te formuleren. Ubent
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HJH| Onze cliënt, HellyHansen iseen Noorse multinationalmet eigenfabriekenin Portugal
en Noorwegen enverkoopkantoren in geheelEuropa en de USA. Zij is internationaal toonaan-
gevend ophetgebiedvan hoogwaardigefunctionelekleding diegebruikt wordt doorliefhebbers
en professionals in diversetakken van (watersport en binnen de industrie. Helly Hansenrichtzichmet
haarwater- enbergsport enregen- en warmtekledingop hettopsegmentvan demarkt en neemt daareen

1^ leidende positie in. In deloop der jarenheeft Helly Hanseneenuitstekende reputatie opgebouwdop
<?rondvan de doorhaar geleverde' 'value for money''. Het hoofdkantoorvan deBenelux verkooporgani- %
satie is gevestigd inAmsterdam in hetWorld Fashion Centre. Voor de noordelijkeregio zijn wij op zoek %
naareen enthousiaste enzelfstandige opererende m/v B

een sportieve relatiebeheerder diebestand istegenwindkracht 9 I
De functie: Helly Hansenvraagt: - Dekans om te werken met produkten- U bent verantwoordelijkvoor de - Een representatieve, resultaatgerichte van een internationaal topmerk,

uitbouw van debinnen uwregio te reali- verkoper die in alle situaties op zijn - Een goed salaris, een provisieregeling
serenomzet. gemak is. eneen representatieve auto.- U onderhoudt daartoecontacten met de - Initiatiefen doorzettingsvermogen. I
bestaanderelaties enbouwt het - Ervaring in eenbuitendienstfunctie. Gaat geen zee ute hoog? Schrijf danuw ■
cliëntenbestand verder uit. - Opleiding op MBO-niveauen een sollicitatiebriefmet c.v. en ondervermei- m1 - Ubezoekt detaillisten in de goedeEngelse spreekvaardigheid. dingvanref.nr. 15.13087 naar m

% (watersport-en outdoorbranche. - Affiniteit met sport en textielzijneen MercuriUrval8.V., Ë
!\ - U adviseertuwklanten omtrent de pré. Emmaplein2, Ë
\ collectie, modetrendsen marktontwik- - Leeftijdsindicatie 25-30 jaar. 1075 AW Amsterdam. Ë

kelingen. _ f
- U leverteen actieve bijdrageaan het Helly Hansen biedt: ,-jÊÊt M|^ S^

>w verkoopplan enrapporteert aan - Een zelfstandigeen afwisselende I^^T^de ManagerBenelux. functie metruimte voor eigeninitiatief. lk^T'HjL§l* ikTJ*. 11

RQCJ
HYPO-ALLERGENIQUE

SANS PARFUM

R°C is een zeer toonaangevende producent in de COSMETICA-branche! In
Verband met het vertrek van een van onze medewerkers zijn wij op zoek naar een:

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
(part-time)

taak omvat 0.a.:

' Het geven van instructies en demonstraties bij de erkende RoC-verkooppunten.

' Het vertegenwoordigen van de firma bij bestaande relaties.
" Het adviseren en verkopen van RoC-produkten aan consumenten tijdens
demonstratiedagen.

Gevraagd wordt:
' 'n het bezit zijn van een Stivas-vakdiploma.
" Een representatief voorkomen, goede communicatieve eigenschappen.
" Enkele jaren ervaring.
'Leeftijd ca. 28 jaar.
" h het bezit van rijbewijs B en een eigen auto.
" Liefst wonende in de driehoek Utrecht, Dordrecht, Den Haag.
v°or deze funktie bieden wij:
' Een baan met zelfstandigheid en perspectief, waarin u volop de ruimte krijgt om

*e laten zien wat u waard bent.
" ondersteuning door verkoop- en produkttrainingen.
| Een uitstekende salariëring.

Onkostenvergoeding.
'"teresse?

uw handgeschreven sollicitatie, curriculum vitae en recente pasfoto binnen 7aa 9en na het verschijnen van deze advertentie naar:

5°C NEDERLAND
640, 3500 AP UTRECHT.

X^reaktie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. J

._A LIFTÏIMDUSTRIE
W§L WOLTER &

DROS - EVLI B.V.
is een van de vooraanstaande bedrijven op het gebied van
lifttechniek.
Mede door samenwerking met het Japanse bedrijf
MITSUBISHI-ELECTRIC is Wolter & Dros-Evli B.V. een
succesvolle onderneming die liftinstaNaties realiseert die
voldoen aan de hoogste eisen van vervoerskomfort en
doelmatigheid.
Op onze afdeling tekenkamer is de mogelijkheid ontstaan tot
plaatsing van een

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR
voor het ontwerpen, tekenen en produktie-gereedmaken
van lifinstallaties en onderdelen daarvan.
Vereisten: - Kennis op HTS-nivo,

- Leeftijd minimaal 23 jaar
- Enthousiaste instelling
- Lifttechnische kennis/ervaring strekt

tot aanbeveling
Geboden wordt een prettige werkkring met goede
salariëring in overeenstemming met opleiding en nivo
waarop de werkzaamheden worden verricht.
Geïnteresseerden wordt verzocht hun sollicitatie te richten
aan: Liftindustrie

Wolter & Dros - EVLI B.V,
Schietboom 20
Postbus 235
3900 AE VEENENDAAL
Telefoon 08385-19057

■

Twijnstra Gudde nv zoekt in opdracht van FBTO Verzekeringen, onderdeel van de Avéro-groep in Leeuwarden, een _.

accountmanager collectieve verzekeringen
" ■ , —— '■ *■ — — — ■ -_------------------------------__i

y _-—■——_ Algemene informatie collectieve contracten een speerpunt zijn in 1992. De beoogde groei
pjaüSA ij krijgt een nieuwe functie op de afdeling Collectieve in de collectieve sector is voor een belangrijk deel van u afhankelijk.
pKlfj Verkoop van FBTO. Deze afdeling heeft een binnen- U houdt thuis en in Leeuwarden kantoor.

I f ** en buitendienst en is verantwoordelijk voor alle activi-
——^"^ teiten rondom de collectieve contracten. Er werken nu Punctie-eisen

VERZEKERINGEN zeven mensen; uitbreiding is gepland. bent een ondernemende en energieke HBO-er me bu.tend.entf-
-3 3 r ervaring en in bezit van de diplomas Assurantie Aen B Varia, of gelijk-

Functie-informatie waardig. De ervaring heeft u opgedaan bij een verzekeraar of in een
U kunt deze nieuwe functie in belangrijke mate een eigen gezicht daaraan verwant bedrijf. U heeft goede commerciële en contactuele
geven. Er ligt een belangrijk accent op het leggenvan de eerste con- kwaliteiten, u bent innovatief en u kunt goed improviseren. Uw leeftijd
tarten met key-prosperts van FEfTO, voornamelijk in het westen van "gt rond de 30 jaar.
het land. Dit zijn merendeels bedrijven en instellingen met meer dan ,-„—. .
500 medewerkers. U bouwt een intensieve relatie met deprospect op, FBTO biedt u uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaar-

. en als deze klant wordt, dan is een langdurige vertrouwensrelatie het oen waaronder een gunstige hypotheek- en gratificatieregeling, prima
uitgangspunt. Niet alleen voor u, maar ookvoor de beide inspecteurs, studiefaciliteiten en een premievrij pensioen. Daarnaast heeft u een

:t aan wie u leiding geeft en met wie u het verkoopteam vormt. Het team 9°^ carrièreperspectief in een groeiend bedrijf.
- is nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van mailing- i-*-—__h_ _>n m"♦ .., acties, waarvoor u regelmatig zelf het initiatief neemt. Met uw team '"°"V"* *"Js°",c,tat!e

zorgt u voor defollow-up, het voeren van contractonderhandelingenen De adviesgroep Human Talent rekruteert topfunctionarissen en hoger

* het afsluiten van contracten in de business-to-business markt. !" P«soneel voor opdrachtgevers in de profit en non-profit sector.
Twijnstra Gudde nv is lid van de OAWS; dit impliceert onder meer

U bent de rechterhand van de manager Collectieve Verkoop en maakt vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. Een psycholo-
samen met hem de accountplannen. Binnen de marges van het gisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

'' beleid heeft u een grote gedelegeerde vrijheid om premies en voor-

' waarden vast te stellen. " sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u richten aan deAdvies-
De huidige portefeuille bestaat uit contracten op het gebied van 9roeP Human Talent van Twijnstra Gudde nv, postbus 907, 3800 AX
ziektekosten-, auto-, woonhuis- en arbeidsongeschiktheidsverzekerin- Amersfoort, tav. drs. J.C. de Cocq van Delwijnen. Voor nadere infor-

i gen. Verdere uitbreiding van het FBTO-produktenpakket en de, matie kunt u met hem of met mevrouw M.J. Kers contact opnemen,
f\ omvang van de portefeuille worden nagestreefd, ook al omdat de telefoon 033-677777.

sfH I Twijnstra Gudde nv management
IdJ I consultants __^

Haagtechno bestaat ruim 25 jaaren is Haagtechno bv, importeur van Panasonic, is een groeiende onder-neming
sinds haar oprichting verantwoordelijk waarin het personeelsbestand, met name in commerciële funkties, nog
voor de import, marketing en distri- steeds toeneemt. Derhalve zoeken wij op korte termijn enthousiaste kandi-
butiein Nederland van produkten van daten voor de volgendefunkties:
Matsushita Electric Japanonder de
merknamen Panasonic en Technics. VERTEGENWOORDIGER
Onze marketingorganisatie is opge PANASONIC DATA PRODUKTEN
bouwd uit staf- en marketingdivisies, |n de funktie van vertegenwoordiger bent u verantwoordelijk voor de aktieve
met iederYiun eigen businessunits die verkoop van Panasonic data produkten aan bestaande dealers, maar ook
verantwoordelijk zijn voor de diverse aan nieuw te werven re |aties. Uw doelstelling is het realiseren van de gestei-
produktgroepen. de omzettargets.Uitgangspunt van alle aktiviteiten is het marketingplan;
Zoals ei produkt. en marktkennis is daarbij een belangrijk gegeven. Daarnaast
onder andere: TV, video, hifi, caraudio, bestaan de werkzaamheden uit het introduceren en demonstreren van de
magnetronovens, fietsen, produkten tijdens presentaties en dealershows. Routeplanning en tijdige
elektronische muziek-instrumenten,. ra pportage aan de businessmanager geschiedt op basis van een efficiënte
airconditioners, fotocopiers, faxen, e££. ad^inistratie.telecommunicatie en professionele Een overtuigende representatieve persoonlijkheid met doorzettingsvermo-
video- en bewakings-apparatuur. gen goedekontaktue|e vaardigheden en enige jaren buitendienstervaring in

dezelfde of aanverwante branche, stellen u in staat een resultaatgericht ver-
Haagtechno is ces dynamisch koopgesprek te houden. U bent niet ouder dan 40 jaar, beschikt over een
handelsbedri)f met een gezonde opleiding op minimaal MBO-niveau, dan wel een combinatie van opleiding
zakelijke instelling met ± 140 e£ervarfng Voor deze funktie geldt als werkgebied geheel Nederland; u bent
personeels eden (exclusief service- bjj voorke Jr woonachtig in Midden-Nederland,of bent bereid te verhuizen,
organisatie), waarin ambitieuze ';:StlX^9e^nsZ^ll PRODUCT/SALESMANAGER
zullen voelen DATA PRODUKTEN

Onder leiding van de divisiemanager Business Markets heeft u de ver-
antwoording over de in- en verkoopaktiviteiten, voorraad, alsmede de prijs-
bepaling van deze produktgroep, welke onder andere bestaat uit notebook
pc's en matrix- en laserprinters. Ook onderhoudt u de kontakten met de leve-
ranciers. Voor deze produkten draagt u zorg voor het distributiebeleid en
optimalisering van het assortiment.
U initieert, begeleidt, stimuleert en onderhoudt nauwe kontakten met de
belangrijkste dealers. U bent bovendien belast met de dagelijkse leiding over
de medewerkers van de business-unit Data. U heeft een relevante opleiding
en werkervaring op HBO-niveau. U bent niet ouder dan 40 jaar, beheerst de
Engelse taal in woord en geschrift.

PRODUCTMANAGER
FAX

Onder leiding van de businessmanager bent u verantwoordelijk voor de
inkoopaktiviteiten, voorraad en prijsbepaling. Daartoe initieert en stuurt u
marketing- en promotionele-aktiviteiten, alsmede alle andere facetten binnen
het marketingplan. Voor deze produkten bent u verantwoordelijk voor onder
andere het distributiebeleid en optimaliseringvan het assortiment.
U heeft een HBO opleidingen ervaring met business produkten in een soort-
gelijke funktie. Goede kennis van, c.g. praktijkervaring met, financieel
management dient aanwezig te zijn. U bent niet ouder dan 35 jaar, beheerst
de Engelse taal in woord en geschrift.

MARKETING MEDEWERKER
AIRCONDITIONING

Onder leiding van de businessmanager bent u verantwoordelijk voor de
produktbegeleiding van onze airconditioning-produkten. Tot uw taken
behoort het verstrekken van produktinformatie aan dealers en eindgebruikers
alsmede het opstellen van concurrentie overzichten en het mede-opstellen

" van produkt-, prijs- en promotiebeleid.
Ook de voorbereidingen van beurzen, shows en dealerontvangsten maakt
deel uit van uw takenpakket. Het is de bedoeling dat u op termijn doorgroeit
naar een zelfstandige produktmanagement-funktie.
U heeft een MTS-WTB, met aanvullende commerciële opleiding, en volledige
beheersing van de Engelse taal. Tevens bent u bereid tot verdere studie.
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring in een vergelijkbare
funktie, met name inkoeltechniek.
Wij verwachten een grote mate van zelfstandigheid en initiatief.

MARKETING MEDEWERKER
ELEKTRO

De taak van deze medewerker bestaat uit het assisteren van de manager bij
de uitvoering van de marketingplannen voor onze produktgroep elektrische
huishoudelijke produkten. Dit wil zeggen assistentie bij het opstellen van
produkt-, prijs-, distributie-, promotiebeleid en budget.
U verricht hiervoor marktanalyse op basis van marktontwikkeling en concur-
rentiegegevens. Ook het verzorgen van diverse administratieve werkzaam-
heden, alsmede het aanleveren van teksten voor catalogi etc. behoort tot uw
takenpakket.
U heeft een middelbare of hogere beroepsopleiding. Ervaring op het gebied
van elektrische huishoudelijke apparaten is gewenst. U beheerst de Engelse
taal in woord en geschrift. Voor de vier laatstgenoemde funkties geldt dat de
ideale kandidaat op een acceptabele reisafstand van 's-Hertogenbosch
woont of bereid is te verhuizen.
Haagtechnobv biedt voor bovengenoemde funkties goedeprimaire en secun-
daire arbeidsvoorwaarden. Voor bovengenoemde funkties kan een psycholo-
gisch onderzoek deel uitmaken van de selektieprocedure. Wij verwachten
reacties van zowel vrouwen als mannen.

Bent u geïnteresseerd in een van deze funkties bij Haagtechno, dan kunt u
uw sollicitatiebrief, met pasfoto, richten aan de afdeling personeelszaken.
Wilt u in uw brief duidelijk aangegeven naar welke funktie uw belangstelling
uitgaat?

haagtechno bv
Afdeling P.Z.

vï=v Postbus 236, 5201 AE 's-HERTOGENBOSCH

Imaxell g I
Maxell (Netherlands) 8.V., is een jongevestiging van
het Japanse Maxell-concern. Eén van 's werelds grootste _5--^li^--V^^'7l^^s(^
fabrikanten van o.a. audio-en videocassettes en datadragers. _^__i^^--*^B n[>--^'
Het belangrijkste verkoopargument is tegelijk het best \\fSa^amaaaa^Sa\denkbare: absolute topkwaliteit! . EJhI KJ '^Onze beloning is een sterk groeiend marktaandeel op alle '^^N^l'B^^^^^fronten, mede door de intensieve promotie en dealer-ondersteuning. NSS*-'^
De omzet van Maxell groeitrazendsnel.
Daarom zoeken wij opkorte termijn voor ons kantoor in Amsterdam Buitenveldert een ambitieuze

MEDEWERKER M/V FINANCIËLE ADMINISTRATIE I
Tot zijn/haar taken binnen onze - kennis van en belangstelling Belangstellenden worden verzocht
organisatie behoren: voor geautomatiseerde een handgeschreven
- het geheel zelfstandig verzor- gegevensverwerking sollicitatiebrief (met pasfoto)

gen, bewaken en incasseren - flexibele instelling, binnen 14 dagen te richten aan:
van debiteurenvorderingen verantwoordelijkheidsgevoel,

- het syseembeheer (IBM AS 400) ' teamspirit De heer G. Polhoud,
- overige algemene administra- - beheersing van de Engelse taal Manager Accounting & Office

tieve werkzaamheden. - bij voorkeur ervaring in een Operation Dept. Maxell, . . soortgelijke functie (Netherlands) 8.V., Postbus
U werkt hierbij in een klein 71 304, 1008 BH Amsterdam,
enthousiast team. U bent tactvol in uw optreden en Telefoon 020-6460346.

uw leeftijd ligt rond de 25 jaar.

MEAO opleiding gevolgd door *'\U f^f in he'b<Tnsta°nde Alle ingezonden informatie zal
7en cursus PD ofeen herkent zullen wi, het dan ook dj WQrden behande|d.een cursus rv or een ongetwiifeld eens worden over degelijkwaardige opleiding beloning.

maxell I
AUDIO " VIDEO " DISKETTES

dr maatstafvoor mooi en betrouwbaar.
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J-x. _^Hh^ <^___*S3tft ______________________________________-_-■———
_r * i- _■ ____ SM____Kf^^

J| £ w'n nietVisa.
J I^J P/ Goed nieuws voor alle Visa Card-houders! lussen

Ikwf Br * ________________________P-w^ *-*f? ff ,__K 1 november 1991 en 19 januari 1992 maakt u, elkeWl S Mff J__W
w* // rfKSg keer dat u met uw Visa Card betaalt, automatisch
J* Ë&) mSÊÉÈ w?BÏL kans op een fantastische prijs in de Grote Najaars-

W/ f EZ*/ WÊk-mf J& Pp actie van Visa.

J M ____% WÜÊt Tropische vakanties, videorecorders, luxe per-
__ff_\ Ï&Ë Ê J_\ fWÊ sonenauto's, 25.000 gulden op uw Visa Card: dei__F J mmWI OW ____<*" J W I . ,

m Wm prijzenpot van deze ongelooflijke Najaarsactie is
niet minder dan 200.000 gulden waard.

Psff?ïu^ssS-H^^^k^3^B?l Betalen wordt dus ook: winnen met Visa.
■■■■■■■■Éhhh&ÉÉiihShÉSÉÉÉH W^^^ÊMmimmmmMÊËimmmÉÈÊÊ^ÊÊl^Bk Houd die Card daarom altijd klaar. Want 10 keer

betalen met de Visa Card betekent dat u ook 10 keer

i^^^^_
kans heeft in onze fantastische Najaarsactie!

M m -.l,rf,!!;^.^.^;^^^^^_-^ Bent u no8 géén Visa Card-houder? Bel snel: 06-0022 en u kunt
Ê l-WammtSßÊÊ binnenkort met uw Visa Card betalen en meedoen aan de Visa

_J^ Najaarsactie. Bel vandaag nog.

■j I sim :^^__Z Doe zo vaak mogelijk mee
JA 'gfÊ voor méér kansen.

I fl^S ffly / _PyC>__^^/
JÊÊ ___£ Ik /__________i____l___Sil /M a\T_\ __RË / /

■hhhJ ■■■■■^■■l !■_■■_■■ _______________ Visa (;l1'I'Services' Postbus 1440, BK Amsterdam.
B—__■LJ_—J_______L_—_____b____ «L k TLJ-J-J IL* -IJL__B l~3_2£~^^-_~^£~~~~2^^^~Z_______l

Notaris Koch te Den Haag maakt op 30 januari 1992 de winnende betalingen bekend. Winnaars krijgen schriftelijk bericht. Over de uitslagkan niet gecorrespondeerd worden. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Visa Card Servidf
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Brink
Het dorp is in de loop der

jarentypisch Drents gebleven
met als centrum bij het ge-
meentehuis de brink. En in
het oude Schultehuis aan die-
zelfde brink werd eens door
schout en schepenen recht ge-
sproken.

Talrijk zijn de boerderijen,
dievaak schitterend gerestau-
reerd werden. In zon oude
boerderij is het Radiomu-
seum ondergebracht. Een wat
uit de hand gelopen hobby
van Wim Stuiver, die er maar

wat trots op is dat al zn ra-
dio's en tv-toestellen prima
werken. Heel mooi is een
spoelenradio uit 1924, waar je
een antenne met een lengte
van 25 meter voor nodighad.

Het eerste televisietoestel
uit 1930, de 'Televisor' van de
Schot JohnL. Baird, staat er
ook. Het werkt met de beken-
de Nipkow-schijf. Recenter is
hettoestel uit 1951 (het kleine
hondehok), dat gebruikt
werd, toen in ons land de
televisie net van de grond
kwam.

In het museum is ook een
kleine collectie elektrische
apparaten, die helaas nauwe-
lijks beveiligd waren. Kinde-
ren raakten soms verstrikt in
de draaiende onderdelen van
een wasmachine en anderen
kregen een flinke schok van
eenkookplaatje.

Interessant is ook het Glas-
museum met regelmatig een
demonstratie glasblazen,

maar het geheim van Diever
is eigenlijk het museum 'De
Koetsenman' van de Amster-
dammer George Verhoeven.
Aan de buitenkant van zijn
boerderij kun je niet zien, dat
hier een unieke collectie
koetsen en arresleden is ver-
zameld. Je kunt er eigenlijk
alleenmet groepenterecht.

Uniek is dezwarte lijkkoets
van deOnderlinge Rouw Ver-
eniging Rotterdam, die ook
nu nog af en toe bij een begra-
fenis wordt gebruikt. Het is

een eerste klas koets met een
staatsiebok. Bij een eerste
klas begrafenis hoorden acht
dragers en dat aantal liep te-
rug tot zes dragers bij een
begrafenis derdeklas.

Diever is een gemoedelijk
dorp. De bewoners zijn best
bereid iets over hun dorp te
vertellen en wijzen je graag
de weg. Wie geluk heeft, kan
op een veldje bij het open-
luchttheatermannen zien bol-
deren. Een eeuwenoud spel,
waarbij met een houten bal

met lood centen van een hou-
ten blok gegooid moeten wor-
den. Hoewel de cent allang
geen wettig betaalmiddel
meer is, hebben ze er in Die-
ver nog genoeg.

De gemoedelijkheid blijkt
ook uit de kleine hotels en
pensions in en rond Diever,
waar je gastvrij wordt ont-
vangen. Hier ben je niet de
mevrouw of mijnheervan ka-
mer zoveel. Lastig is wel, dat
je na zon eerste bezoek weer
vaak terugkomt...

Fietsmuseum
Velorama
in Nijmegen

Nijmegen — „Nooit ge-
i(j7en> dat een fietsmuseum
fe ln*eressant kon zijn," is de
j a ctie van iedereen, die voor

eerste keer kennis maakt
£et het VELORAMA in Nij-

le^uim driehonderd origine-
k*,- ime'rs tonen langs wel-
-I_> en de looPfiets van 1817
q!^ de moderne toerfiets is

Jekijkt verbaasd
w^ de eerste, houten wagen-
jj elen met ijzeren hoepel.
p, e zwaar woog die 'Laufma-
nj^e' niet?

tfa *
*^e l°°pfiets kwam de

aPfiets met twee pedalen-jT1 het voorwiel. Door de
typfC*e overbrenging moest je
Wa! 6el sne* traPPen lek*' snelheid wilde maken.

,f ccee om werd de bicycle metn extra groot voorwiel ge-

bouwd, maar je zat erg hoog
en een steentje op de wegkon
voldoende zijn om je met een
fraaie boog in het zand te
doen bijten.

Eindelijk werd dan in 1868
de fietsketting uitgevonden,
zwaar als een tractor, doch
vanaf dit moment kwam de
tegenwoordige fiets in zicht.
De stalen hoepel werd ver-

vangen door een massief rub-
beren band, terwijl een ande-
re fabrikant vasthield aan de
stalen hoepel, die hij met spi-
raalveren op het wiel beves-
tigde.

Nog weer later kwam de
opblaasbare luchtband, die
wel een vol uur op spanning
bleef. Het was de uitvinding
van de lerseveearts J.B. Dun-

lop (1888). Rond hetbegin van
onze eeuw werden 't free-
wheelen deterugtraprem uit-
gevonden, gevolgd door de
verschillende systemen van
een regelbare versnelling, tot
in de laatste tijd devouwfiets,
de ligfiets en de mountain
bike als alternatievenvoor de
toerfiets zijn ontstaan.

Tot 10 januari exposeert
het museum ook een selectie
van kampioenshirts, die ge-
dragen werden door wielren-
ners als Wim van Est, Joop
Zoetemelk, Gerric Knete-
mann en Peter Post. Deze
shirts werden verzameld door
de musicus Tony Eyk en roe-
pen herinneringen op aan de
glorieuze dagen van de Ne-
derlandsefietsfenomenen.

Zondagsuitje voor morgen, 3
november: Nationaal Fietsmu-
seum VELORAMA, Waalkade
107, Nijmegen, vlakbij de Waal-
brug. Het museum is open van 11
tot 17.00uur. Entree/4,-, kinde-
ren fZ50.

■ Allefietsen zijn tot in de
puntjesverzorgd.

Foto: PIERRE RAMAEKERS

Open dag speciaal voor
lezers van De Reiskrant

LIEVER NAAR DIEVER
door
HARRY MULLER

DIEVER, zaterdag
i.°e plattelandsbevol-

van Diever keek
Jjnvankelijk welXeen*d op, toen het
bakespeare-plan van

be toen jonge dokter
Proekema op tafel

Liever had men
0 kort na de oorlog een
tl*k over het verzet te-

sten de Duitsers op het
f^gramma gezet, maar

werd het
l°ch de 'Midzomer-

van de be-
r°emdeWilliam.
u^e bakker, de slager, de
radbouwer, de huisvrouw,

iedereen
cht meedoen. Er werd

,^eds buiten gerepeteerd,
7^ Werd je volgens de dok-
r hard van. Tijdens de echte

Herstellingen was er zo ook
T^der kans, dat iemand ziek

worden. De repetities
o ?cht je nooit verzuimen,
itiri niet toevalliS iemand

familie jarigwas.
ti.k Plankenvan dePlaatse"J*e aannemer werd in het
j.g

s een openluchttheater ge-
Ig^d. Tijdens dezomer van
]j**' was de eerste voorstel-v^- Erg primitief, want geld7*°r dure kostuums was er
bp- Toch werd ook dat pro-
lje^ïi opgelost. De dokter
j. cht een paar kilometer ver-

en daarvan werden
stuums voor de elfjes ge-

Itpkt- Een pluchen tafel-eed deed dienst als mantel
u? hertog Theseus. De kop-

van dokters motorfiets
p^ een van de schijnwer-

&Ift 1979 overleed dokter
wekema, maar de Shakes-
vjpfe-traditie werd gelukkig
W?gezet-Voorvolgend jaar
Hj*ft men het stuk 'Drieko-
*en gekozen en de

edities zijn albegonnen.
i^ever met 3700 inwoners
.} Prachtig gelegen. Ten noor-
biil)Van het dor Pis een bos_e-
tJp 1.dat zich uitstrekt tot Ap-
j>r**a. Talrijk zijn de fiets-

Wandelroutes, die men

hier heeft uitgezet. Tussen de
bossen zijn ook zandverstui-
vingen en heidevelden.

Een onderduikershol op
het landgoed Berkenheuvel
herinnert aan de Tweede We-
reldoorlog. Door de dichte be-
groeiing was het voor buiten-
staanders praktisch onvind-
baar. Vanuit het hol werden
tal van nachtelijke expedities
ondernomen als bijvoorbeeld
een overval op een distribu-
tiekantoor.

Diever is een dorp met een
lange historie. Al ongeveer
4000 jaar voor onze jaartel-
ling moeten er mensen ge-
woond hebben. De sporen
kan men vinden in bijvoor-
beeld de hunebedden. Eénzon grafwerd door de Dieve-
naren in de 18e eeuw ver-
werkt tot straatstenen, maar
het andere dat werd opge-
bouwd door het Trechterbe-
ker Volk, is nog gaaf. Velen
durfden vroeger 's avonds of

Kort na deTweede We-
reldoorlog zette detoen-

malige huisarts Broekema
in het Drentse dorp Diever

een toneelclub op poten
met het doel de dorpelin-

gen ieder jaareen Shakes-
peare-voorstelling te laten
geven. In de open lucht en

oompleet met paarden,
ezels, schapen of honden

natuurlijk.

's nachtsniet langs zon hune-
bed, omdat men dacht dathet
er spookte.

Vreemd is eigenlijk, dat
Diever pas na de oorlog een
eigen wapen kreeg. Daarin is
ook een esdoornblad, demap-
Ie leaf, opgenomen. Dit als
dank voor de bevrijding van
het dorp door de Canadezen.

Het werdzon succes,
dat Diever nu in het hele
land bekend isals Shakes-
peare-dorp.

MaarDiever biedt meer.
Vooral nu kun jeheerlijk

wandelen en fietsen in de
bossen vol prachtige kleu-
ren en genieten van de
Drenten en het Drentse
landschap.

, E'ke zaterdag wordt in de
'De Vlijt' graan

l9e,nalen.

■ Rondom
Diever kun je
heerlijkwan-
delenof fiet-
sen in debos-
sen.

Foto's:
JOOP
FENSTRA

■ Diever is
een landelijk
dorp metfraai
gerestaureer-
de boerderij-
en.

Gratis
Bij een arrangement

met een overnachting,
een vier-gangen-diner
en een ontbijt (’ 195,-
-per persoon) zijn ook
toeristische attracties opge-
nomen. Zo worden gratis
fietsen ter beschikking ge-
steld, toegangskaartjes voor
musea of tuinen of men kan
bijvoorbeeld gratis rond een
kasteel golfen.

Voorzitter Jos Wij land van
de kasteelclub: „Al onze be-
drijven liggen in een landelij-
ke omgeving, waar jeheerlijk
kunt wandelen en fietsen. le-
derkasteel of landhuis heeft
zo zn eigen charme. Ze zijn

ergverschillend van elkaar."
INLICHTINGEN: TRANS

Vakantiereizen, tel. 033-
-634650. Een brochure van de
'chateaux' kan aangevraagd
worden bij het secretariaat,
tel. 085-438791.

REISWIJZER
Dievermet rondom kleine
dorpen en gehuchtenals

Wapse, Wittelte en Diever-
brug isin dit jaargetijdebij
uitstek geschiktvoor een
dagjeuit ofeen korteva-

kantie. Naastkleine hotels,
pensions en bungalows iser

ookeen prachtigsubtro-
pisch zwembad.

Het dorp ligtbijna aan de
Drentse Hoofdvaart, pre-
cies in het middentussen
Meppel en Assen. Bij Die-
verbrug iseen jachthaven.
De VW heeftvolop routes
voor fiets- en wandeltoch-
ten, in het dorpkunt ueen

flets huren.
De meestekleine musea zijn
vanaf 1 november gesloten
tijdens dewintermaanden,
maar groepenkunnen er na
een afspraak meestalwel

terecht.
SPECIAAL voor lezersvan

DEREISKRANT zijn het
Glas-, hetRadio- en het

Koetsenmuseum op zater-
dag 9 november en zondag
10 november tussen 10.00
uur en 17.00uurvoor een

ieder toegankelijk. Op zater-
dagwordt ook graan gema-

lenin de korenmolen 'De
Vlijt.

INLICHTINGEN: VW Die-
ver, Hoofdstraat44,7981

AB Diever, telefoon 05219-
-1748.

KASTEELHOTELS WERKEN SAMEN
BRUMMEN

Twaalf horeca-gele-
genheden in kastelen
en landhuizen uit het
hele land werken sinds
kort samen in de ver-
eniging 'Chateaux et
Résidences Gastrono-
miques'.

Waar eens de adel
woonde, kan men nu
logeren en vorstelijk
dineren. Tot nu toe wa-
ren deze exclusieve
eetgelegenheden voor
het grote publiek vrij-
wel onbetaalbaar. In sa-
menwerking met
TRANS, de reisorgani-
satie van de spoorwe-
gen, heeft men nu een
aantal voordelige ar-
rangementen samenge-
steld.

■ In allekasteelhotels wordt
u gastvrij door hetpersoneel
ontvangen. Rond ditkasteel I
'Engelenburg' in Brummen is ".;'
een golfbaanaangelegd.
Foto: JOHANNES DALHUIJS

Molensteen
opgegraven

HANK — Amateur-histori-
ci hebben bij Hank in het
recreatie- en natuurgebied
'De Biesbosch een van de
vijftien kolossale molenste-
nen opgegraven, die op bevel
van prins Willem van Oranje
in 1564 in het plassengebied
werden gepoot om de grens
tussen Holland en Brabant af
te bakenen.

Van de molensteen, die in-
dertijd is vernoemd naar de
boerderij 'Steen van Kloos-
terorde', maakt de gemeente
vrijwel zeker een beziens-
waardig monument. Via een
plattegrond uit 1560 van Piet
Sluyter hebben leden van de
plaatselijke archiefkring de
molensteen opgespoord.

Ook zijn er goed geconser-
veerde houten bolbakens uit
dezelfde periode gevonden.
De vissers gebruikten die in-
dertijd om hun stek in de
vroegere binnenzee, waarin
het wemelde van de zalm en
steur, te markeren.

(advertentie)

£*■& °____^&*? _^?_

T 44...óf zend deze bon voor volledige
informatie, in een gefrankeerde
envelop, naar Wereldcontact Reizen.
Postbus 1200, 3970 BE Driebergen.

Naam hr/mw

Adres .
Postcode M
Woonplaats
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Vijfkandidaten voor
Toerisme Trofee

DEN HAAG — Uit vijftig
inzendingen heeft de jury
van de door ANWB en Ne-
derlands Bureau voor Toe-
risme (NBT) ingestelde Toe-
risme Trofee, vijf nomina-
ties gekozen. Dit is woens-
dagbekendgemaakt.

De prijs, die vorig jaar
voor het eerst werd toege-
kend, is gericht op het stimu-
leren van cultuurhistorisch
toerisme. Ze bestaat uit een
beeldje en een geldbedrag
van 50.000 gulden.

De genomineerde projec-
ten zijn:— De Zeeuwse gemeenten

Aardenburg, Axel, Honte-
nisse, Hulst, Oostburg, Sas
van Gent, Sluis en Terneu-
zen die een grensroute
hebben uitgezet gebaseerd
op de Tachtigjarige Oorlog
met informatiepanelen en
een fietspad langs een aan-
tal forten.—Dordrecht met het project
„Holland in zakformaat"
dat is gericht op water,
molensen historie.De mo-
lens in de nabij gelegen

Alblasserwaard behoren
ook tot hetproject.— Schoonhoven met het
„Heksenjaar 1991" geba-
seerd op de Schoonhoven-
se heks Marrigje Ariens.— Anna Paulowna, Haren-
karspel, Den Helder, Nie-
dorp, Schagen, Wieringen,
Wieringermeer en Zijpe
hebben een aantal projec-
ten gericht op de inrich-
ting, restauratie en exploi-
tatie van de Stelling van
Den Helder.— Delft met een uitwerking
van het thema Delft Oran-
jestad, met een permanen-
te expositie over de relatie
Delft en Oranje.

In de jury hebben verte-
genwoordigers van de
ANWB, de NBT, de VVV's,
Economische Zaken, De
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en Monumen-
tenzorg zitting. De winnaar
wordt woensdag 11 decem-
ber bekendgemaakt.

■ De NieuweKerk in Delft.

SLEDEHONDEN
STRIJDEN
IN EERSEL

EERSEL— Dit weekein-
deworden bij het E3-
strand in Eersel langs de
snelwegvan Eindhoven
naarAntwerpen internatio-
nale sledehondenwedstrij-
den georganiseerd. Omdat
er geensneeuw ligt, wor-
den de sledenvervangen
dooreen soort skelters op
luchtbanden. Voor slede-
honden worden verschil-
lende honderassen ge-
bruikt, zoals deAlaskan en
Siberian husky's, Alaskan
malamutes en Duitse

De wedstrijd in Eersel is
de eerste internationale
krachtmeting van dit sei-
zoen. Het is een belangrijke
trainingvoor de Neder-
landsekampioenschappen,
dieop 18 en 19 januari in
hetDuitse Winterberg
worden gehouden.

De wedstrijden beginnen
2 en 3 november 's mor-
gensom 11 uur en worden
rond 3 uur 's middags afge-
sloten. De toegangsprijs is
/ 5,- per persoon; kinderen
tot 12 jaarhebben gratis
toegang.

■ Acht poolhonden
trekken de skelter op
luchtbanden doordefraaie
natuur.

FOTO JOHN CLAESSEN

België heeft voorbeeldbos
doorELS PALMKOECK

TERVUREN, zaterdag
„In de zestiende eeuw organiseerde Keizer Karel hier voor zijn gasten uit

heel Europa grootse jachtpartijen, waar herten, reeën en everzwijnen het
jachttableau vormden. Na de Franse revolutie werden die diersoorten
praktisch totaal afgeslacht. Maar als je wilt, kun je hier natuurlijk wel in de
voetsporen van Keizer Karel lopen," vertelt natuurgids Roger Vandenborre
enthousiast over het Zoniënwoud in Tervuren, in de schaduw vanBrussel.

Tegenwoordig dient het gi-
gantische beukenbos, op 13
km van de Belgische hoofd-
stad steeds meer als school-
voorbeeld voor bosbeheer-
ders en stadsplanologen die
thuis het groen niet meer zien
zitten. De indrukwekkende
beukenmassieven worden
vaak vergeleken met kathe-
dralen.Ruim 809procent van
hetbos is bedekt met beuken,
10 procent met eiken en 10
procent met naaldbomen.

Een trotse Vandenborre

„Vroeger stond de houtpro-
duktie en wildstand voorop.

Tegenwoordig is het een
meergebruiksbos, waar re-
creatieve, ecologische en eco-
nomische waarden elkaar om
het hardst beconcurreren.
Het wordt steeds meer een
internationaal voorbeeldbos,
vooral omdat het eigenlijk
nog op Brussels grondgebied
ligt. En alszodanig ontzettend
veel stadsdruk te verduren
krijgt.

Hoe pak je de mountainbi-
kes, paardrijders en ook wan-
delaars aan die buiten de pa-
den gaan? De grondverdicht,

krijgt geen zuurstof meer en
de wortels verrotten. Het ligt
niet alleen aan de mogelijke
invloed van zure regen. Er is
de laatste paar jaar meer el-
lende aangericht dan in de
voorgaande tweehonderd
jaar. Jammer genoeg kan een
bosbouwer weinig resultaat
van zijn eigen werk zien. Al-
les gaat traag, bedenk maar
eens dat twee generaties beu-
ken al 500 jaar in beslag ne-
men."

Zelf leidt Vandenborre sa-

men met houtvester ing. Jo-
zef Zwanenpoel al meer dan
tien jaar, geheel vrijwillig,
belangstellenden langs de
witte klaverzuring, heksen-
kruid en de adelaarsvarens
van het uiterst gevarieerde
bos.

Vandenborre: „Bossen
moeten rendabel blijven en
vooral in verstedelijkte gebie-
den een multifunctionele rol
vervullen. Wat wij hier als de
beste oplossing zien? Groeps-
gewijs kappen, boomgroepen

van verschillende leeftij]
naast elkaar en een gemCJ
herbebossing. Vooral dat >
ste wil men in grote ste
wel eens vergeten! Neetf
de olm, een interessante I
boom, die voor herbeboS
niet meer in aanmeri
komt vanwege de dodel
olmenziekte. Maar al te v
wordt dan een beplanting Jzwarte en witte els als tvs5!
stadium helemaal over f
hoofd gezien. Ook ideaal 6
bodemverbetering."

■ De reus-
achtige beu-

ken doenveel
bosliefheb-

bers aan ka-
thedralen

denken

EIGEN FOTO'S

Zoeken naar

fossielen
met een gia

staanders

„Het gebeurt wel dattoeris-
ten hun vakantiebudget aar-
dig kunnen opkrikken met
een zeldzame vondst7 zegt
mevrouw Doris Jung. Zij is
geologe, een specialiste op het
gebied van versteende plant-
jes en diertjes. Zij is verbon-
den aan het plaatselijke na-
tuurkunde- museum.

Onlangs nog heb ik een
groep mensen rondgeleid die
al wroetend zomaar een heel

veld van versteende zeelelies
heeft gevonden. Dergelijke
vondsten zijn honderden gul-
denswaard," weet zij.

Naast de vele schitterende
terreinen waar naar fossielen
kan worden gezocht, zijn er
onlangs ookwandelpaden uit-
gezet langs vulkaanmeren,
grotten, loof- en dennebossen.
Deze paden zijn bij elkaar
ruim 125 kilometer lang.

GEROLSTEIN -Met een houweeltje wroeten in derotsen naar miljoenen jarenoude dielj
en plantjes. Dat kan in de Vulkaaneifel in de omgeving van hetWestduitse plaatsje Gerols*JSinds kort kunnen toeristen en dagjesmensen onder leiding van een gids zelf op zoek % r\
naar dikwijlszeldzame fossielen van circa 360 miljoen jaaroud. E

Langs deze wandelroj?
staan informatieborden.
kinderen is zon tocht T
alleen leerzaam, maar
avontuurlijk dank zij sp%
tuinen en een rodelbaan Wl
deroute. tr

■ Tijd**
onzetoclrtj
den we ve*
fossielen. I
Onze gids*"
telt er alle* f
over.

t
FOTO'S: I
HUIB ,
HUTTEN

Gat
Het beitelen in steen v\

echter een belangrijke attfl
tic in de Vulkaaneifel. "i
beitelen ontaardt somSjschatzoeken", zegt P 1
Jung. Als voorbeeld ve'
zij een verhaal over een g*
mensen die enige tijd gel6l
in het holst van de nacht j
gat van acht meter heb'
gegraven onder een spoor'
Voor de politie ze kon vat'
kozen ze met een volgel»1
bestelauto met fossielen
hazepad.

„Levensgevaarlijk,"
zucht Doris Jung. „Om dej
lijk nachtehjke expeditie*
gen te gaan en om het m»
te beschermen, houdt defl
tic de omgeving dan ook$
in de gaten.Wel is hetvolg
haar mogelijk om vanuit
Natuurkunde-museum G^stem met een gids een "dag op pad te gaan."

„De ontdekkingsreis v#
dan langs verschillende vi'
plaatsen en de 'gelukzoek'
mogen alles houden waV
vinden. Ze krijgen daa^
ook les in het prepareren'
fossielen".

INLICHTINGEN: tel. '49-6591-5235.

zaterdag 2 novemberjf

EIIATI

Bij ons wintertijd.
Daar volop zomer!

O, heerlijke zon, warme
en blauwe zee. Dat is
fantastisch! Dat is pas
vakantie! Een heerlijk

hotel en 's avonds

" gezellig uit. Vlieg
comfortabel met El Al
lijndienst tegen zeer

aantrekkelijke prijzen.
; Voor meer informatie:

bel 020-622.01.91.

EC7I/AC7M-T
\Your scheduled airline to Eilat./
r Eilat, beleef het

met Isropa reizen
8-daagse vliegreis mcl.7 nachten in

HOTEL GALEI EILAT ****.*_’ 1145,
Vraag uw ANVR reisbureau of

IsropaReizen/Zaandam
Telefoon: 075-123451

M, ISROPA\^i_r REIZEN J
f Israël "~\

Oppenfreim is sinds jaaren dag de
Eilat- en Israël specialist bij

uitstek. Graag zenden wij u onze
kleurbrochure vol metuiterst
aantrekkelijke aanbiedingen.

arrangementen v.a.
j* ’.844,-
V Oppenheim

Amsterdam Tel. 020-676.20.67
m (sï) (B)».;gy [?_t*J 2^g. '

Wij kunnen geen enkele
aansprakelijkheid voor
schade van welke aard dan
ook, door het niet, niet tij-
dig of onjuist plaatsen van
ADVERTENTIES aanvaar-
den. Fouten in telefonisch
opgegeven advertenties of
fouten ontstaan door on-
duidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven
door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties
en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geac-
cepteerd en uitgevoerd.

KERST IN BEIJING
OUD EN NIEUW IN

HONGKONG
21 december t/m 3 januari.

Een werkelijk uniek arrangement van de China-specialist bij uitstek.
21 -22 dcc. Vlucht/aankomst/verblijf Beijing.
23-24-25 dcc. Verblijf Beijing.
26 dcc. Nachttrein naar Shanghai.
27-28 dcc. Verblijf Shanghai.
29-30 dcc. Vlucht/verblijf Guangzhou.
31 dcc. Middagtrein naar Hongkong
01 jan. VerblijfHongkong
02-03 jan. Vlucht/aankomst Amsterdam.
Kosten: f 3.395.- p.p. Inbegrepen: Amsterdam-Beijing per
SAS, retourvlucht Hongkong-Amsterdam per Cothay Pocific.
Toeristenklasse accommodatie, zo centraal mogelijk gelegen.
Alle binnenlandse vlieg-en treintickets. -.NSJIIIHI__
030-613844 «H
VNC TRAVELKENT AZIË ALS GEEN ANDER tTF^^T

: je
ktm

M'N ARM OM
JE HEEN. MiekeTelkamp krijgt da-

gelijks een groot aantal,
vaak zeer persoonlijke
brieven van mensen die
haar raad vragen. Dit
boek bevat een selectie
van deze brieven en het
antwoord van Mieke.
Overal verkrijgbaar,
of door overmaking van
f 18,- op postgiro 305972
t.n.v Teleboek bv,
Amsterdam, met ver-
meldingvan deboektitel.

„Feestdagen in
Luxemburg"

Van Kerstmis tot ()udcjaarsa>ond
Geniet van de gastvrijheiden

atmosfeer van de hoofdstad van het
Groothertogdom!

Fl. 88.-*
1.600 Iu\fr. (*koersveranderingen

toorhehouden) per persoon, per naclH
in een Iwevpersoonskamer.

Overnachten in een kamer niet alle
komfort: badkamer. toilet, radio,
kleuren t.v., minibar. Zwembad, sauna
en solarium uitgebreid ontbijtbuffet bij
de prijs inbegrepen. Toeslag voor
eenpersoonskamer: Fl. 49.-* per naehi
(l.uxfr. 900.-). Kinderen tot 19 jaar
overnachten gratis op de kamer van de
ouders. U betaalt slechts het ontbijt
vanaf 12 jaar: Fl. 23 ,-* (l.uxfr. 425.-).

Hij aankomst uivu Ikomt liet hotel u niet:
1 lies Sekt en kerstkmkjes.

Feestelijke buffetten, eerste klas menu's.
Oudejaarsavond-ga lafeest met dans er
amusement, speciaal kinderprogramma

(.eldiß »jnaf 19 12.1991 tot 6.1.1192
Voor reserveringen en informatie:

Pullman Reserveringen Amsterdam:
020-6 22 1414of direkt bij:

HOTEL
PULLMAN
LUXEMBOURG

L-2015 Luxembourg (entre 1 uropecn
B.P 512.Telefoon:o93 52743 77 61

En dan 't liefst naar Gran Dorado.
Want die hebben de mooiste bungalowparken op demooiste

plekjes. is dat ook iets voor u? vraag dan uw reis-
bureau of bel rechtstreeks voor een boekingof brochure:

Gran Dorado 020-6 65 65 65

Duiken in kristal-
helder water en

1 6000 jaar t.
historie. A^fl

Ik wil Malta wel ontdekken, graag ontvang ik uitgebreide w
informatie over Malta. Ik ben levens geïnteresseerdin:
J Informatie van touroperators

c ü Aeeommodatielijst J Watersport duiken
i,

B
ij Naam
r
ilr Straal
L'

Postcode Plaats

éf*m*\ ér*\I<^F,_#^ _■_. Zenden aan:
ILJI IJ K_a Malta Nationaal Verkeersbureau1 ' ■■■^i ■■ *** Singels4o,lol7AZgozo e comino amsterdam ra

Hel andere eiland, op slechts 3 uur vliegen. AIR MALTA

MALTA: 'n heerlijk weekje in dezon al v.a. ’ 595,-
-ln najaar/winter/voorjaar organiseert PrimaveraReizen wekelijks prima
verzorgdevliegreizen naarfijne hotels en appartementen opMalta.

6 Ener is ter plaatse eigen reisleiding. jf%
\ Bel ons voor de gratis brochure: _ fAiV

I Primavera Reizen tvlf^^af**^Telefoon 079-42 63 50/42 62 36 Jl'li^
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Palmentuin
4e7?ch komt men hier in de
%ïe plaats voor de al door
IWeniciërs aangelegde pal-
V,H in die in EuroPa niet

at geëvenaard. Geen won-

der dan ook, dat Elche door
dit fenomeen een typisch oos-
terse aanblik heeft. Wandelen
door de Palmeral dient eigen-
lijk een verplicht nummer te
zijn voor iederebadgast. Nu is
het meestal nogzo, dat men er
dit uitstapjeeven op de laatste
dag bijpakt om de blaren wat
te ontzien. Het is al een mil-
joenkeer gezegd dathet mooi-
ste Spanje het binnenland is,
maar het maakt weinig in-
druk. Moet u zelf weten trou-
wens, het is uwvakantie.

Zelf zoek ik ook mijn rich-
ting spoedig naar het water,
want op dekustweg van Santa
Pola naar Torrevieja vind je
de verstilde rust van de zout-
pannen waarin flamingo's het
zo naar hun zin hebben. Een
deel van een oud bouwwerk
of een steeds verder aange-
vreten rots maken de zilte
plassen vaak tot een gebied
dat tot een andere planeet
lijkt te behoren. Een oord
zonder veel toeristen omdat
die het nu eenmaal wat min-
der zout gegeten willen heb-
ben.

Maar dan is er Torrevieja,

het dorp waar nogal wat col-
lega's van deze krant hun
eerste echte vakanties door-
brachten, omdat een van hen
er eens een lekke band had
gekregen en dermate hulp-
vaardig door de bevolking
was benaderd, dat hij ei
sindsdien ieder jaar met een
steeds groter wordend gevolg
heentrok. Niet direct om het
strand. Bepaald niet. Want
Torrevieja was een pover vis-
sersplaatsje met een jachtha-
ventje voor tien personen en
een hotelletje met zeven ka-
mers waarvan er slechts één
(nummer 7) redelijk te ge-
bruiken was.

De vissers hadden het hier
voor het zeggen en dat er een
paar kilometer verder een
aardig stuk zand langs het wa-
ter lag, nou ja, wat zou dat?
De man die er toch maar een
kioskje was begonnen werd
wat meewarig behandeld en
toen de allereerste projectont-
wikkelaar met zijn flats in de
maagbleef zitten, was het dui-
delijk: het was hovaardig om
naar de zon te reiken en kla-
tergoud te melken. Zo hard

zou het allemaal wel niet
gaan. Maar zo ging het natuur-
lijkwel.

/ *■* Marina' isnog zon beetje hetzelfde. HetoudeReal Madrid hangter nog aan dewand. eigen
FOTO'S

Bedevaart naar Elche en Torrevieja

ER IS VEEL
VERANDERD

AAN DE COSTA
door NICO van de

ZWET SLOTENMAKER

ELCHE/
TORREVIEJA,

zaterdag
Dit is een soort be-

devaart. Een kleine
*Wart eeuw terug
toen het daar onder
Alicante aan de Costa
Blanca toeristisch al-
lemaal een beetje aar-
dend begon. Het
{Moment waarop het
{>ij de Spaanse kust-
bevolking begon door

dringen, dat je met
<«e strook zand langs
«e kust wellicht iets
toeerkon doen dan er
alleen maar af en toe
J^at te laten aanspoe-
len.

tijd dat er hooguit een
J drijfhout opgetrokken

g .^dtentje stond waar je da-
j^Jks kon melden wat je
he!en wilde eten- De beëin-

>nÜ neringdoende had geen
rf°°rraad. Geen ijskast ook
r°Utyens. De dag van aan-

-^stwas er dusniets.,7* ben er weer eens terug
Naar de Manolo's,possen en José Maria's, die

7 hun grote verrassing„o ens merkten, dat de zon
(tof hen ook in financieel
is?Ü*t wel degehjk kon

AlJnen.
Me *el risico neem ik in eer-
Jek*a^e- >"et door *n Elcbe
J 0 *ginnen. Deze twintig ki-
«"ol eter van de kust bij Santa
tCa gele_en stad verwel-
JKÏ- al toeristen toen 2elfs

r% .tebaden nog geheel niet|ljj e mode was. En zelfs op
Itw^taent, nu iedereen zo
Ib^eer poedelnaakt in de
PiuD g SP*"l-* en de brui"
P«al*Sgtaad Je status bepaalt,
jt4 j u «ïen in Elche wat hau-
jftt j e neus opvoor dit wufte
iLjoe> Want er is waarachtig
Mt anders te beleven op
iWgereld. Elche kreunt on-
L^'*e culturele schattenen is
i>lB v°n de eerste bewoondeI atsen in Spanje.

■ Hetpal-
menbosvan
Elche is uniek
in Europa.
Prachtige
wandelingen
en terrassen in
overvloed.

■ In dezoutmeren langs de
Costa Blanca onderSanta
Pola verlenen aangetaste
rotsblokken enresten van
vroegere bebouwingen de
omgeving ietsbuitenaards.

Parkeergarage
Het vinden van een groot

hotel is geen moeite meer en
er is zelfs een parkeergarage.
En even pakt de angst me bij
dekeel dat het heerlijke cen-
trumpje aan de haven door de
grijpgragehandenvan de toe-
ristische bonzen en bouwers
met een veeg de zee in is
gekwakt.

Nee, gelukkig is daar alles
zon beetje bij het oude gela-
ten. De uit zeer krappe beurs
gefinancierde kermisattrac-
ties voor de jeugd, die meer
aandoenlijk dan bruikbaar
waren, hebben het veld moe-
ten ruimen. Daar staat echter
tegenover dat er op het plein-
tje aan aantal schitterend be-
tegelde banken is verrezen
waarop het voor vakantie-
gangers en autochtone be-
jaardenzeer goedzitten is.

Ik zeg dit er maar even bij,
omdat toeristische (vissers)
plaatsjes normaliter zeer
mondjesmaat omspringen
met mogelijkheden om er-
gens gratis plaats te nemen,
omdat zulk een handelwijze
niet strookt met de belangen
van de horeca die immers
juist de terrasjes graag en de
beurs dan automatischgevuld
ziet.
Terrasjes

Wat die terrasjes betreft
maakt Torrevieja er overi-
gens echt een potje van. Zelfs
in de somberste zijstraat be-
lemmeren stoelen en tafeltjes
het wandelverkeer in de ver-
geefse hoop dat er nu einde-
lijk eens iemand zal neerstrij-
ken. Deze misvatting tref je
wel meer in dit soort oorden.
Men denkt dat het aantal
meubels beslissend is voor
het aantal gasten, zelfs al is
deze laatste categorie in geen
velden of wegen te bekennen.

Bij 'La Marina' aan de ha-
ven is nog niet veel veran-
derd. Het plafond is verlaagd
en de visstank goeddeels ver-
dwenen, maar de oude elftal-
foto's van Real Madrid han-
gen nog aan de inmiddels wat
schonere wanden. Gento,
Puskas, Di Stefano, dat wa-

ren en zijn de namen
In de zijstraat is mijn stam-

kroeg uit die tijd die ten on-
rechte het woord 'bar' voerde
om daar de naam van de min
of meer voor de deur kabbe-
lende zee aan toe te voegen
omgetoverd tot een mooie
zaak, waarvan de mij herken-
nende eigenaar echter onmid-
dellijk beweert dat men zeker
niet te veel pretenties heeft.
De dorpsbejaarden die hier
echter vroeger kaart of domi-
no speelden zonder ooit iets te
bestellen kan ik echter niet
ontdekken.

Ook hierin word ik gerust-
gesteld. 'Het concern' heeft
een klein kroegje verderop
gekocht en daar kunnen de
oudjes nu terecht. Ze zouden
zich tussen al die toeristen
toch niet op hun gemak voe-
len. Of andersom natuurlijk.
Maar waarom zou ik vragen
stellen over dingen die nu
eenmaalgaan zoals ze gaan.

Ramon is er nog wel. Hij is
de kapper die op één hoog
tegenover hetcafé woont. Het
is ook 'zijn' café en alser geen
klant is, daalt hij razendsnel
af om er een te nemen. Daar
hij geen echt sluitingsuur

kent, is zijn probleem moei-
lijk te overzien. Telkens als
hij in de avonduren meent
dat hij zijn laken op kan ber-
gen om gezellig bij ons te
komen zitten, duikt er weer
een ongeschoren hoofd op uit
zijn trapgat. lets wat wij hem
trouwens al duidelijk hebben
proberen te maken, omdat
wij gezien onze positie een
kleine minuutop zijn waarne-
mingvoor liggen.

Als de klantenstroom blijft
aanhoudengrijpt Ramon naar
zijn laatste redmiddel, een
privé-fles waarvan hij een
snelle teug neemt, ons door
hetraam aankijkend met het
schouderophalende gebaar
van iemand die toch wat
moet.

En, oh ja, de zwerfhonden
zijn er in Torrevieja nog
steeds. Nieuw is een pendel-
bootje.

Om van de haven naar het
strand te varen.

TIPSVOOR HETWEEKEINDE

Swingen in Autotron
Autotron Rosmalen gaat dit weekeinde terug naar de

swingende jarenveertig, vijftig en zestig. In samenwer-
king met devereniging 'De Jukebox Fanaat' organiseert
Autotron al weer voor de vierde keer de manifestatie
annex beurs 'Rock Aroundthe Jukebox.

Flippers, eenarmige bandieten, neonverlichting, oude
radio's en tv's, koelkasten, posters, grammofoonplaten,
boeken, meubels, Coca Cola-machines, pindapotten en
benzinepompen(l) zorgen voor een nostalgische sfeer. Al
deze pronkstukken zijn niet alleen om naar te kijken,
maarkunnenook worden gekocht.

Daarnaast valt volopte genieten van liveoptredens van
diverse bandjes, zoals 'The Roekin' Devils' en 'The
CroCats', die rock-a-bifly-muziek brengen. En dat je op
die muziekgoed kunt swingen, bewijzen de Nederlandse
kampioenen rock &roll dansenmet flitsende demonstra-
ties.

Rock Around the Jukebox is vandaag en morgen
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De entreeprijs bedraagt
’12,50, kinderen van vier tot twaalf jaar ’3,50. Het
Autotron is gelegenaan deGraafsebaan 133 in Rosmalen
(N.-Br.).

Brabantse vlooienmarkt
Een andere happening die vandaag en morgen vele

tienduizenden mensen zal trekken, is de Brabantse
Vlooienmarktin deBrabanthallen in Den Bosch. Honder-
den particulieren spelen dan 'winkeltje in het groot'
achter kleurrijke kramen vol afdankertjes voor prijzen
uitgrootmoeders tijd. Naast dezakelijke sfeer is er tijdens
de Brabantse Vlooienmarkt ook ruimschoots tijd voor
ontspanning en entertainment. Zo zijn er gezellige terras-
sen, straattheater en een portrettekenaar. Boerenkapel-
len zorgen voor muzikale ondersteuning. Voor de kinde-
ren is er een kleutertuin — met kinderoppas — waar de
kleintjes vermaakt worden door een goochelaar, poppen-
kast, clownsen een miniplayback-show.

De Brabantse Vlooienmarkt is geopend van S.ÖO tot
17.00 uur. De toegangsprijzen zijn ’5,50 voor volwasse-
nen, ’ 4 voor 65-plussers en kinderen van 6 tot 16 jaar.
Een gezinskaartkost ’ 15envoor deechteliefhebber is er
een weekendkaart voor’ 8,50.

Kleintje stoom
In deze tijd van computers groeit de hang naar 'ouder-

wetse' stoom in sneltreinvaart. Steeds meer mensen, ook
jongeren, gaan zelf over tot het bouwen van een model-
stoomtreinof-machine.

Deze hobbyisten komen vandaag naar Ede om met hun
bouwsels te pronken en ideeën uit te wisselen met andere
stoomfanaten. Maar ook voor leken is een bezoek aan
deze landelijke stoomdag de moeite waard. Zo zijn er
twee banen van tien meter lang en drie meter breed
waarop stoomtreinen — een slag groter dan een elektri-
sche trein — op water en kolen puffend, die 'goeie ouwe
tijd' doen herleven.Er is zelfs een noggrotere stoomtrein
waarop kinderen mee kunnen rijden. Wie besmet raakt
door het stoomvirus, kan ter plekke stoommachient jesof
bouwtekeningen van prototypes kopen of zich opgeven
voor een cursus modelbouw.

De landelijke stoomdag vindt plaats in bet ROVC-
NIMAK-gebouw, Galvanistraat 13 in Ede en duurt van
10.36 tot 17.00 uur. Entreegeld voor volwassenen twee
gulden,kinderen de helft.

Wandelen op Texel
Uitwaaien tijdens een wandeltocht door ruige natuur.

Wie daar voor voelt moet morgen 3 november de veer-
bootnaar Texelnemen. Daar vindteen grote najaarswan-
deltocht plaats. Afstanden 5,10 of 15kilometer. De start is
bij café 'De Jutter', Dorpsstraat in De Koog tussen 13.00
en 14.00 uur. Binnenkomstuiterlijk 18.00uur.

Deelnemers makenkennis met alle natuurvormen die
er op het eiland zijn. Bos, duinen en strand. Ook het
vogelnatuurgebied *De Muy' is bij de langste afstand inde route opgenomen. Inschrijfgeld ’ 4,50 voor kinderen
tot 16 jaar,volwassenen ’ 5 met herinnering.

Volksfeest Winschoten
Winschoten (in Groningen) beleeft maandag a.s. weer

het jaarlijkse volksfeest A'drülen of wel Allerheiligen-
markt. Het begint al om zeven uur 's morgens met een
groteveemarkt op het Marktplein, waarbij de burgemees-
ter rond 12.00 uur de mooiste koe zal onderscheiden.
Daarnaast vormen honderden marktkooplieden een sliert
van tweekilometer dwars doorhetcentrum.

De meest uiteenlopende hobby'skunt u bekijken in de
manifestatiehal van cultureel centrum 'De Klinker. Op-
zet van deze hobbymarkt is om bezoekers aan te sporen
zelf hun vrije tijd creatief en nuttig te besteden. Naast
demonstraties ais handwerken, droogbloemverwerking,
poppen en sieraden maken, zijn er ook nieuwe hobby's
als leerlooïen, elektronicaenwijnmaken.

De hobbymarkt duurt van 9.00 tot 18.00 uur. Entree

’ 3,50voor volwassenen en ’ 1,50voorkinderen tottwaalf
jaar en 65 + -ers. Natuurlijk ontbreekt op dit jaarlijkse
volksfeest dekermis niet.Die draait trouwens ditweek-
einde alop volle toeren.

DRIEHUIS—Peu-
ters van de Engelmun-
dusschool in Driehuis

trokken afgelopen
week metjufRia de

natuur in op zoek naar
allerleisoorten padde-

stoelen. Bij het natuur-
park Herenduinen

vonden zij zowaar de
elfenbankjes en juf

vertelde er natuurlijk
een mooi verhaal bij.
Tijdens de leerzame

tocht moesten depeu-
ters dehandjes op de

rug houden, want vrij-
wel allepaddestoelen

waren giftig.

Foto:
JOHANNES

DALHUIJSEN

MET JUF DE
NATUUR IN
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VAKANTIESPEURDERS
L-__^Jt<_l:o2o-6805805 Fax:o2o-5858030 Postbus 376 IOOOEB Amsterdam
VAKANTIESPEURDERS kunnen telefonisch worden opgegeven van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-21.00 uur.
Teksten, die donderdags vóór 15.00 uur in ons bezit zijn, worden geplaatst in de Reiskrant van de zaterdag daaropvolgend.
VAKANTIESPEURDERSworden achter elkaar door klein gezet over 1 kolom metéén woord in hoofdletters. Prijs f 4,84 per mm
hoogte. Minimum hoogte 10 mm.
VAKANTIEPLAATSSPEURDERSworden gezet over 1 kolom met één woord, plaatsnaam of object, in een grotere letter. Prijs:
f 6,87 per mm hoogte.
REGELVAKANTIESPEURDERS worden geplaatst met één of meer groot gezette woorden of regels naar wens over 1 of 2
kolom. Prijs per mm hoogte per kolom f 7,78.
FOTOVAKANTIESPEURDERS: Regelvakantiespeurder met bijplaatsing van foto van het te verhuren object. Formaat van de
foto over 1 kolom minimaal 60 mm of over 2 kolom minimaal 40 mm hoogte. Prijs per mm hoogte per kolom f 7,78 mcl. hoogte
foto. Benodigd materiaal voor de fotoplaatsing: foto of scherpe afdruk.
De Vakantiespeurders worden geplaatst in De Reiskrant, een wekelijkse uitgave bij De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag.
Wilt u meer informatie? Zie de eerste Speurderpagina of bel ons op bovenstaand nummer.

Speurders § worden gespeld
Caravans

muller
stacaravans

batavier
eminent

vraag folder en dealerlijst
of kom vooral kijken bij

muller
caravanbouw

kayersdijk 109
apeldoorn-zuid (afrit A-1)

055-332323 (zo. gesl.)
MUNSTERLAND 590 Luxe
tandemas, voort., '89,

’ 16.500. 03418-56480.
POLAR 420 T, kopkeuken,
geheel compleet, nieuwe
tent, ’ 5250. 03407-5006.
CARAVELAIR 330 de Luxe,
1988, geheel compleet,

’ 8750. 03402-42430.
Wegens arm. exportorder,
div. zeer luxe nieuwe
RIANT houten stacaravans,
tegen zeer scherpe prijzen.
Kortingen tot 20%. Alles
onder 5 jr. fabr.garantie.
Voor ml. en verkoop Cara-
vanbouw Maarssen, fabr.
Riant houten stacaravans,
Gageldijk 11, 3602 AG
Maarssen. Telef. 030-
-614634/610594.
T.k. CHATEAU 390, bj.
1978, mcl. voortent, prijs

’ 4500. Telef. 03462-63730.
GRUAU 42 DT, '90. Adria
400 TD, '87. Bürstner 360
City, '84. Zeer scherpe prijs
of bij aankoop 6 mnd. gratis
stall. 05250-4795/4923.
GEVR. jonge mooie toerca-
ravan, ± sm. Inr. Golf 16V,
'86mog.ini. 04125-1620.
ADRIA 380 TL, '79, k.k., bij-
zonder mooi, veel extra's,

’ 3500. Inl. 02993-65095.
De laatste fabrieksnieuwe
Bürstners en Chateaus met
voortent, gasfles en snoe-
ren. Kortingen tot ’ 4000.
3700 TL Holiday van

’ 17.395 nu ’14.500. 360 N
Club van ’15.665, nu
’13.000. 390 N Club van
’16.495, nu ’14.000. 3900
N Holiday van ’17.375 nu

’ 14.500. 5200 TV Holiday
van ’ 22525 nu ’ 18.500. La
Car 400 van ’18.750 nu
’16.000. Chiara 400 van
’19.070 nu ’16.500. DE
SMOKKELHOEK,
01102-41623, Kapelle.
SCHOORLÜ Uniek, aan-
geb. gloednw. stacaravan
m. alle comf., dichtbij bos/
zee/duin, op rustige cam-
ping. 075-283311/285566.
AVENTO 445 XX Excl., '84,
prachtwagen met alles
erop, eraan, erbij, ’11.500.
Wassenaar, 01751-13724.
BURSTNER 540 TL, 1991,
als nieuw, m. voortent, cas-
settetoilet, boiler etc. Euro
Caravan Import Vianen,
03473-76830, aan A27 af-
slag Hagestein.
STERCKEMAN Fjord 400
E, 9-'9l, -’250 schade,
’12.500. Inl. 01843-2042

Gemeub. stacar. op camp.
in BOS te Doornspijk. Vr.pr.
’15.000. Inl. 075-156467.
T.k. HOBBY Prestige 495 T.
1985, i.z.g.st., vr.pr. ’9450.
Telef. 08863-1410.
WILK 385 Safari, nw.
voort.. '85, ’7950. Telef.
03418-56480.
HOBY 610 TFM Prestige,
m. '92, splinternw., over-
compl. 20% korting. Inl.
075-283311

Horizon
Exclusiviteit en kwaliteit in
luxe, houten chalets, ge-
plaatst op div., schitt. par-
ken, zeer rustig gel., m. veel
privacy, optimale voorzie-
ningen. Locaties op de Ve-
luwe of door het geh. land.
Horizon Recreatiebouw,
Apeldoornsestr. 50, Voort-
huizen. 03429-1408.
CARAVAN-WINTERTEN-
TEN: nu 10 modellen op
show. Prijzen v.a. ’ 295,
met o.a. Mehler, Isabella,
Brand, Dorema, Gerjak.
Vervat, Stadionweg 31,
R'dam. Telef. 010-4321455.
BEIJERLAND Vitesse 400
CT. '88, mcl. voortent,
’10.950. 075-283311
Toercar. ADRIA, 4.10 m, bj.
'79, kachel/koelk., nieuwe
bekl., wit int., i.z.g.st.,
’2950. Telef. 02159-48773,
b.g.g. 31422

KIP toercaravan, 4.40 m,
met voort., evt. standpl. Er-
melo, ’ 2000. 02503-11062
CHATEAU Chiara Trophee
480 T, 5-'9l, lichtgrijs inte-
rieur. Nw.pr. ’ 22000, nü

’ 18.900. Telef. 05448-1564.
Te koop: luxe RED CEDAR
chalet, 2 sl.k. (11 x3.50m).
Nieuwprijs ’ 59.500, onze
prijs ’ 39.500, mcl. trans-
port en plaatsen. Info
03418-57069.
ARDENNEN, Zweedse
huisjes, ± 35 m 2,

’ 15.000-25.000, erfpacht
’lOOO p.j. Prima huur. Fin.
mog. 09-3286.49.91.51.
Special OCCASIONS: Kip
Kompakt 400 EK; Kip High-
line 48 TS; Eriba Puck, Eriba
Pan, Eriba Familia; Rapido
Export de Luxe; Construc-
tam Condor 390 T. Met
BOVAG-garantie, inruil
mog. Info 03420-15573.
HOBBY 535 Prestige,
voort., '91, ’17.500. Telef.
03418-56480.

Gratis
advieskrijgt u

over het plaatsen
van een advertentie

Bel onze
Speurderadviseuse

020-6.805.805
RAPIDO Golf 320, '83. Wilk
320 Sport, '83. Bij aank. 6
mnd. gr. stall. 05250-4795.
KIP Greyline 40 RZ, '85,
compl., voortent, TV-ant.
’10.750. Inl. 01718-31530.

Kip
Caravans

CARAVAN CENTRUM
NAARDEN

Amsterdamsestraatweg 3
02159-42009

KIP 38 Ecu-Line, 6-'9l,
± ’1250 schade, vr.pr.
’13.250. Inl. 01843-2042
ADRIA, 3-pers., kachel en
voortent, i.z.g.st. Vr.pr.
’l5OO. Telef. 02154-23590.

De mooiste

occasions
Uwoccasionspecialist

HULSKER
CARAVANSERVICE

Oosterweg, Leimuiden,
01721-8913, (lid BOVAG)

Keuze uit meerdan 100
toer- en stacaravans

BIOD 300 de Luxe, '81/'B2
zeer mooi, voortent, ’ 8750.
01831-1155.
BIOD 300 TL, '85, met o.a.
v.tent. Euro Caravan Import
Vianen, 03473-76830, aan
A27afsl. Hagestein.
Stacaravan met aanbouw,
compl. invent., op jaarcam-
ping in BRABANT. Vaste
pr. ’5OOO. Inl. 075-157402
Kip-dealer biedt aan: Kip
MX 400 EK, 1984. Kompakt
420, 1987. De Lux 35 EK,
1988. Grey-line4oEK, 1987.
45 T, 1989. 45 TLB, 1989.48
TS, 1989. WITOMA Cara-
van BV., Rosmalen,
04192-19049.
VOORTHUIZEN, alu. sta-
car. m. aanbouw, geh.
compl. m. nwe. KTV, 2 sl.k.,
aparte douche en keuk.,
mooie tuin en schuur. Vr.pr.
’13.500. 03429-4461.

Car.-voortenten
40 modellen op show

bekende merken
5-20% korting

Theo Stet B.V.
Telef. 02207-18088

Tev. div. gebruikte/show-
roommodellen voortenten.

Extra laag geprijsd
Vragen naar dhr. Janssen

Maak een reisje naar
ZEELAND en verdien

’ 1000 tot ’4OOO. De laat-
ste Bürstners, Hobby's en
Chateaus met grote kor-
ting. De 1992-modellen nu
kopen, in 't voorjaar halen
en betalen. Tevens ± 50
occasions. De
Smokkelhoek, Kapelle,
01102-41623 (v.a. B. op
Zoom afsl. Kapelle-Wemel-
dinge, v.a. Zeelandbrug !
afsl. 's-Gravenpolder-
Kapelle).
T.k. op rust. camp. te OOT-
MARSUM mooi chalet/ 'stacaravan, v.v. douche, <
toil., verwarm, en compl.
mr. Gr. terras en mooie tuin, I
’21.000. Inl. 01749-42720. I

Caravan of kampeerauto
VERKOPEN? Wij bemidde-
len! Telef. 04749-3434.
T.k. CHALET met aan-
bouw, 10 x 4, met badka-
mer., 1988, i.z.g.st., recrea-
tie-oord ~De Berkt", Baar-
lo, omg. Venlo. 077-511240.
Andere caravan kopen? De
nieuwste modellen staan bij
Wamo, keuze uit 0.a.:
Avento, Bürstner, Biod,
Chateau. Enkele overjarige
modellen met grote kortin-
gen. Occasion caravans te-
gen ANWB-prijzen. Kam-
peerauto's: Bürstner! Grote
collectie voortenten. Jaren-
lange ervaring in service en
reparatie. WAMO-EDAM,
Oosthuizerweg 7, Edam.
Telef. 02993-71802 Vrij-
dagavond geopend van
19.30 - 21.00 uur. Dag. ge-
opend van aOO - 18.00 u.
Za. tot 17.00uur. Zo. gesl.
T.k. STACARAVAN, plm. 5
min. v. zee, camping de
Ploeg, Zeeland, ’ 8500. Te-
lef. 040-551699.

Inruilcaravans
Diverse gebruikteAvento
en Biod caravans op één

terrein
Speciale aanbieding:

Eriba Triton, 1983
Kom voor een prima keus
uitkwaliteitscaravans snel

naar Van der Hagen
Caravans, Burg. Sloblaan

34A, MEERKERK
01837-2044

Off. verkoopadres
Avento en Biod

AANBIEDINGEN in div.
merken sta- en toercara-
vans. Occasions en nieuw.
Wij hebben 28 jr. erv. op
caravangebied. Ook heb-
ben wij enkele plaatsen be-
schikb. op een camping,
doorlopend het hele jr. Eu-
rope Caravan Center, Oude
Kruisweg 2 Cruquius-
Haarlemmermeer (parallel
aan snelweg Heemstede-
Hoofddorp). 023-285699.
T.k. HOBBY Prestige 495,
geh. compl., bj. '86, zeer
mooi. Telef. 040-448418.

Stacaravanbouw

ook casco
standplaatsen in Nederland
en Zuid-Frankrijjk. Fabriek
HAGEBO, 02975-30454.
HOBBY 535 Prestige,
voort., nw.st., '89, ’15.950.
Telef. 03418-56480.
Alu stacaravan, 9 x 3, 3
sl.kam., w.c, I.Z.G.ST., zon.
standplaats. Pr. ’15.500.
08383-7416.
T.k. prachtige stacar., merk
NORWIN 1000 Super, 10 x
3, 2 sl.k., douche, pracht,
tuin en schuur, op camp. in
Harskamp, ’19.500. Inl.
08383-7416.
T.k. KIP KG 45 TLB, 1989,
met voortent, warm water
en vele andere extra's,

’ 21.000. 02159-46075.
VOORTHUIZEN, houten
chalet, '87, 11 x 4 m, cv., d.
gl., ligb., perm. bew. mog.,
perf. st, nw.pr. ’60.000, nü

’ 28.500. 020-6968216.
Voor 50+ stacaravan op
rustige camp. te PUTTEN,
10 x 3.50 m, met aanbouw
pi. kantoor, terras, vijver,
mooie tuin m. tuinverl.,
schuurtje, geïsol., ’45.000.
03418-60017 b.g.g. 52359.

T.k. hardhouten STACA-
RAVAN, L-model, 56 m 2
opp., 2 sl.k., gr. badk.
douche, ruime entree, rui-
me living + L-keuken, op
camping te Markelo, vr.pr.
’90.000. 05700-20628.
T.k. HOMECAR, bj. '79,
zeer mooi, vaste pr. ’ 3750.
03410-12171, niet zondag.
T.k. nieuw Red Cedar
CHALET van topkwaliteit
5 jr. garantie, afm. 13.20 x
3.80, zéér luxe badkamer en
keuken, 2 sl.kam. en grote
woonkamer. Prijs ’69.000
mcl. transport in Nederl.
Ook bouwen wij houten
chalets naar uw wens.
Meubelmakerij: V.O.F.
Frans Gommans, Grubben-
vorsterweg 6, Lottum, tele-
foon 04763-1839. Fax
04763-2666.
BEIJERLAND Vitesse 28,
1989, i.z.g.st., zomer- en
wintertent, ringverwarm.,
met airmix, res.wiel enz.,
’12.500. Inl. 010-4186460.
KIP de Luxe, 3.90 m, '78,
koelk., kach., voort. + aan-
bouw. ’ 5250. 02157-1233.

Veluwemaat STACAR., op
mooie standpl. op de Velu-
we, m. 2 sl.k., w.e. vr.pr.

’ 7500. Telef. 08383-7416.
HOBBY 400 Prestige,
eindk., voort., '87, ’11.500.
Telef. 03418-56480.
T.k. STACAR. ’7500, en
toercar. met voort, ’ 3250.
Inl. Camping Dennenoord,
Boxtel, 04110-1280.
KNAUS Azur 530 TK, '86,
mcl. voortent en div. opties,

’ 11.950.075-283311
T.k. v. part. pr. L-vorm.
mob. h.h. BUNGALOW, 50
m 2, gem., 2 sl.k., badk., gr.
terras. Op zonnige pi. in
rustig park. Vr.pr. ’59.500.
03420-17232 na 18u.
KIP, Kip, Kip, Kip, Kip: XX
300 '88, KT 35 '8889, KG
40 EK '89, KG 42 TT2 '89,
KG 48 T '89. Off. Kip-ster-
dealer, Van Eijk Caravans,
Hapert, 04977-83236.
Gebruikte stacaravans.
Keuze uit _ 20 stuks. Nieu-
we stacaravans 8.50 mtr., 2
slaapkamers, douche, nu
’22650. Ook handelaren.
DE SMOKKELHOEK, telef.
01102-41623.
Houten STACARAVANS
van topkwaliteit! Geheel in-
gedeeld naar uw eigen
wens. Kom gerust eens
langs op de fabriek, waar
wij u onder het genot van
een kopje koffie diverse
modellen kunnen laten zien
en onze kwaliteit kunnen
tonen. Inruil en financiering
kunnen wij geheel voor u
verzorgen. Sungalow Cara-
vanbouw 8.V., Marconi-
baan 46, Nieuwegein
(Ind.terrein de Wiers). Te-
lef. 03402-42302.
T.k. Bürstner 495 DE LUXE,
bj. '89, met p.v.e. voortent
en access. Prijs n.o.t.k. Te-
lef. 03469-1827.
BURSTNER City toercara-
van, 6.75 m, bj. 1985,

’ 7500. Telef. 078-146653.
Te koop gevr. houten STA-
CARAVAN in goede staat,
v.a. 10m. 02208-97576.
BIOD Bambi, aanbieding!!
Echt '74, showroom-nieuw,
slechts ’ 5950, of ruilen
auto. 03495-72240.
Z.g.o.h. HOBBY 460 TD, bj.
1988, kompl. met voort.,
’12750. Inl. 03240-17689.

Tabbert
Nieuwe modellen 1992
Ook de nieuwe FFB cara-
van. Keuze uit 50 Tabbert
occasions w.o. 630 B, 660
B, 630 C, 600 C, 545 C en
515 C. Inruil en financiering.
VAN DER VAART CARA-
VANS. Ind.terrein Over-
maat 27, Arnhem-Zuid,
085-230003, privé 644490.
T.k.a. luxe CHALET op
jaarpl. omgev. Amerongen,
geschikt, voor per. bew.,
mcl. telef., schotelantenne,
etc. Vr.pr. ’35.000. Telef.
03435-72225.
T.k. PVC STAWAGEN. Ind.
woonk., keuk., 2 sl.k., badk.
Geh. gemeub. 055-338088.
T.k. 9-pers. HOLTKAMPER
vouwwagen, oplooprem,
kompl. met keuken, koel-
kast, enz. Prijs ’2250. Te-
lef. 02153-12131.
AVENTO Master 385 TL,
eindk., nw. voort., '91,

’ 14.500. 03418-56480.
WILK de Luxe, opbouwl.
6.80 m, vaste st.pl. duin-
rand Egmond. 05948-286.
Door inruil verkregen: toer-
caravan SWIFT Callenger
490/5-GT, bj. mei '91, met
zéér veel access., nw.pr.

’ 36.000, rek. ter inzage,
vr.pr. ’ 26.750. Voor meer
info: Houtbouw De Veluwe,
Bosweg 7, Voorthuizen,
telef. 03429-2233.

Kip 1992
V.D. VLIET CARAVANS

Weteringbrug
Telef. 01713-12212

Kom naar
Sliedrecht en
profiteer mee
Onze laatste overjarige
modellen tegen zeer (

scherpe prijzen

Maat Caravans ■
Lelystraat 93

Sliedrecht t.o. Ikea
Telef. 01840-11933/19911 '

KIP42TTZ, '89, i.z.g.st, wit
int. pi. cass.-w.c, zonnepa-
neel pi. accu. 040-427649.
T.k. 3 z.g.a.n. houten STA-
CARAVANS op plaats, te-
vens enige jaarplaatsen vrij
opde Veluwe. 05768-1793.
Grote LEEGVERKOOP bij
Houtbouw Tolnegen. Meer
dan 25 houten en pvc cha-
lets op voorraad, ook L-
vormige en dubbele. Te-
vens beschikken wij over
mooie plaatsen op de Velu-
we. Houtbouw Tolnegen,
Apeldoornsestr. 64, Voort-
huizen, 03429-3351/3137.
BURSTNER City 420 TN,
bj. 1987, 4/5-pers., nieuw-
staat, met zeer veel extra's,
’12.750. Inl. 03495-72240.
KNAUS Azur 540 TL, met
rijdbare zijschade, bj. '90,
z.g.a.n., met extra's.
’12.000. Inl. 04498-51685.
TABBERT 630 Comtesse,
bj. '91, ’26.250. Telef.
03463-53388.
Gebruikte Hobby caravans:
Classic 520 TQM, '91. 525
TQM, '91. 510, '91. 430 TK,
'90. 420 TM, '88/'B9. 460 T,
'90. De Luxe 430 T, '88. 350
T, '90/'9l. 400 N, '88. 420
TM, '88. Interessante prij-
zen. Ook alle nieuwe HOB-
BY'S v.a. 370 N tot en met
750 Landhuis. Nu kopen,
dan bespaart u ’ 2000. Le-
vering voorjaar '92 CC
Waterland, De Haal 117,
Oostzaan, 02984-4331.
HOBBY Prestige 560 TL,
7-'9O, van ’27.500 voor
’18.500. Inl. 05908-17704.
Door inruil verkregen

Eriba Nova
580 dubbelasser, '89; 521,
'90 391 EK, '90 Eriba Pan,
'89, met div. accessoires.
Off. Kip-dealer DUIJN-
DAM Delft, Rotterdamse-
weg 390, Delft. 015-627433.
Midden in de bossen v.
Putten gel. bungalow- en
caravanpark biedt t.h. aan:
prachtige, zonnige jaar-
plaatsen, ± 300 m 2. T.k.
houten CHALET, Veluwe-
maat, luxe winteruitv., v.v.
dubb. begl. en dubb. vloer,
bj. 1985, met of zonder
jaarpl. Inl. 03418-51463.
FENDT, Fendt, Fendt:
Joker 410 T '87, 410 TL '88,
410 T'B9, 450 T'9o, 495 TG
'88, 530 TG '89. Diamant
495 T '89, 535 TF '88, 535
TF'9O-'9l. Off. hoofddealer
Fendt, Van Eijk Caravans,
Hapert, 04977-83236.
Demonstratiemodellen
CHALETS V.a. 50 m 2, v.a.

’ 27.000 en trekkershutten
v.a. ’ 11.000, slechts 6 mnd.
oud, mcl. dakpannen, dub-
bel glas en dakisolatie, zgn.
blokhutmodellen, nog
slechts enkele stuks be-
schikbaar. Telef. 05980-
-97360 of 06-52739627.
DETHLEFFS Camper 430
T, jan. '91, met lichte scha-
de. Telef. 040-422192.
WILK 512 Safari de Luxe,
bj. '81, geh. kompl. Pr.

’ 5850. Inl. 03407-4924,
weekend en na 20.00uur.
Te koop: luxe REDCEDAR,
L-vorm (60 m 2), 2 slaapka-
mers, mcl. transp. en plaat-
sen. Nw.pr. ’82.500 nu

’ 59.500. Info 03418-57089.
SCHADE aan uw caravan?
Voor professionele taxa-
tie/reparatie: Theo Stet
BV, 02207-18088tst. 26.
ERIBA Pan Fam. Touring,
in nieuwstaat, ’6950 ('81).
075-283311.

TEC 415 King, 9-'9l, voort.,
± ’ 750 schade, vr.pr.
’13250. Inl. 01843-2042

75
stacaravans
nieuwen gebruikt

VENROOY CARAVANS
Dorpsstraat 1086

Assendelft- Krommenie
075-283311

OCCASIONS OCCASIONS
Hobby460T (grijs) 1991
Hobby 350T(grijs) 1991
Hobby420T(bruin) 1988
Hobby400T(eindk.) ...1990
Dethleffs46oT (grijs) .1989

Interniber
CARAVAN BV
Kruisweg 1539

Hoofddorp-Heemstede
023-285863

ADRIA 410 SLT, 640 kg,
veel ace, i.z.g.st. ’ 5750.
08380-20035/20328.
Luxe ADRIA Mistral 470, bj.
'84, zeer mooi, ’8950. Te-
lef. 05779-1250n.o.z.
ROLLER, 3.20 m, zeer
mooi, met voortent, ’1450.
Telef. 055-661588.
Caravancentrum PUTTEN
B.V. showt het weekend de
modellen 1992 te bezichti-
gen zijn Chalets 9, 10, 11 m.
Luxe mobiele bungalows,
12 m. L-vorm en dubbel, nu
reeds met RAI-korting! Het
is beslist de moeite waard
het weekend langs te ko-
men, tevens hebben we
nog prachtig gelegen plaat-
sen op de Veluwe. Inruil en
financiering mog. Caravan-
centrum Putten 8.V.,
Voorthuizerstr. 198-200,
3881 SM Putten (Veluwe).
Telef. 03418-57089. Ge-
opend 7 dagen per week.
T.k. woonwagen met
BOERDERIJDAK en steen-
strips, 6 mnd. oud. Telef.
03463-53402
T.k. STACARAVAN, 7.50 x
3.00 m, met nwe. schuur,
op camp. met zwemb.,
bosrijke omg. 03200-34374.
HOBBY 460 T Prestige,
1987, Isabella voortent, div.
extra's, vraagpr. ’12500.
Telef. 08870-14766.
T.k. div. HOBBY Prestiges,
alle geh. compl., als nieuw,
6.10, 5.35, 5.20, 5.10, 4.95,
4.80 m. Homecar 552 '88.
Inl. 040-621474.
WOONCARAVAN, ther-
mopane, 15 x 4 m, in prima
staat. Telef. 05109-4456.
IT 4.80 m, z. GOED onderh.,
m. nw. voort., geh. compl.,
vr.pr. ’6450. 055-661588.
UNIEK!!! Occasions met 1
jaar garantie, Bovag-on-
derhoud en vele extra's.
Constructam Condor 390T,
1987, ’ 13.750. Adria Forma
560TLD, 1991, ’22250.
Award Daystar, 1986,
’16.450. Fendt Joker
495TR, 1990, ’19.990.
Adria Supra 400TLE, 1988,
’11.950. TEC Weltbumm-
ler 530TE, 1989, ’14.950.
Avento Royal 315, 1986,
’11.250. Fendt Joker 370T,
1990, ’17.990. P.A.F. Cara-
vans, Spankerenseweg 32
Dieren. Telef. 08330-14357.
T.k. caravan MUNSTER-
LAND Siësta 420, gewicht
670kg.ini. 03457-2010.

Te koop GEVRAAGD sta-
caravans, snel en contant.
Telef. 075-283311.
HOBBY 460 Prestige Brand
v.t., '84, ’8950. Telef.
03418-56480.

Otterlo's stacaravan Center
Wij hebben nu reeds onze nieuwste modellen stacara-
vans, bungalows, chalets etc. op ons showterrein gepre-
senteerd. Het betreft hier bungalows van eigen fabrikaat
(belangrijk bij garantie en service). 1e klas kwaliteit, goed
geïsoleerd, dubb. beglazing dus uitermate geschikt voor
permanente bewoning. Wij hebben nog unieke plaatsen
voor u waar rust gewaarborgd is, tevens groot assorti-
ment inruil caravans. Financ. wordt door ons geregeld en
vanzelfsprekend gevenwij de hoogste inruilprijzen.
Alle dagen geopend, zondag kijkdag van 1200-17.00uur

OTTERLO'S STACARAVAN CENTER
ARNHEMSEWEG 80, OTTERLO, 08382-1600

Chalet-bungalow kopen??
Uniek, spotgoedkoop. Bel nu Delta Arkel, 01831-3397

Klein Zwitserland
WILK, ECCLES, GRUAU DEALER

PLM. 100 MODELLEN, NIEUW EN GEBRUIKT
w.0.: 2x Chateau le Car 380, '88, Cantara 908, '88, Canta-
ra 938, '86, Cantara 928, '86, M.K.P. 350 Midi de Luxe,
'86, Award Daystar, '86, Award Morningstar, '88, Wilk
450DD, '88, enz., enz.

OOK A.S. ZONDAG KIJKDAG 13.00-17.00 UUR
DORPSSTR. 4, 6, 25, HARSKAMP, 08383-6182/7429

Houtbouw Bergervoet
Méér dan 25 jaar gespecialiseerd in mobiele houtbouw,
heeft een grote keus in stacaravans en chalets, zowel 10
m, 12 m, L-vorm en dubbel.
Op ons gemakkelijk te bereiken showterrein kunt u nü
reeds kennismaken met de modellen van 1992.
Naast dit uit eigen fabriek afkomstig product, showen wij
tevens een grote collectie gebruikte houten en alumi-
nium sta- en Veluwemaatcaravans.
Maak ook gebruik van de hoge kortingen op onze '91-
-modellen.
"GEMAKKELIJKE FINANCIERING MET LAGE RENTE
'HOGE INRUILPRIJZEN
"UNIEKE STANDPL. MET ALLEVOORZIENINGEN
Voor u reden genoeg om dit weekeinde of de komende
week een bezoek te brengen aan Houtbouw BERGER-
VOET, Harderwijkerweg 26 Garskamp, afslag Stroe/Gar-
deren, 08383-7351/7420. Tot ziens tot Bergervoets.

Kampeerauto's
U.S.A.: van particulier
camper te huur, staat in
NEW VORK, lange periode,
lage prijs. Inl. 08858-2206.
CHEVY camper, '78, zeer
compl., i.z.g.st., mcl. 60-
-dgn.kaart, APK t/m 9-92
’12.500. Inl. 020-6423096.

Te koop

Fiat Ducato TD
met Kamath opbouw

’ 62.750
05486-15015/16259

In abs. nw.st. 2/4-p. Peu-
geot J5, kl. wit, benz., inb.
sept. '91, sandwichdak,
douchecab., w/k-water,
kookpl., schoon/vuilwater-
tank 70 I, koelk., verw., etc.
inter. grijs. Vr.pr. ’ 36.500.
Inr. kleine auto '85/'B6
mog. Inl. 05454-75508.
FIAT 242 Diesel, 1982 zo-
mer/winter, z.g.st, veel ex-
tra's, ’ 10.000. 08858-2206.
FIAT Ducato 1.4 Diesel,
met Laika Leasercar 58
opb., 5/6-pers., 42000 km,
koelk., kach., douche, boil.,
spoeltoil. en imperiaal, '88,
’49.950. Inl. 04749-3434.
T.k. 4-pers. camper FIAT
Ducato, benzine, 1990, met
o.a. centr. verwarm., koelk.,
radio, toilet en wastafel,
i.z.g.st., 14.100 km. Vr.pr.

’ 55.000. Telef. 023-285724.
T.k. PEUGEOT J5D, bj. '85,
verl. + verh., 89.000 km,

’ 3500. Telef. 02204-482
HOBBY 600, in abs. nw.st.,
mcl. div. access., '87, vr.pr.
’59.000. 02550-14451.
Camper, voormalige tand-
artsbus, i.z.g.st., t.e.a.b.
met nieuwe motor, APK
t/m 7-1992 INRUIL luxe
auto mogel. Inl. Mauritslaan
33, Geleen, 046-756324.
DELEN? Bijv. Hymermobil
544, '89, mv.: %, ’19.500,
1/3, ’13.000. 05270-14397.
GEVRAAGD Dieselcamper,
alkoof met zithoogte of 2
zithoeken, bedbr. min. 1.35.
Bel even 076-613198.
AANBIEDING: pracht cam-
pers o.a. uit verhuur, 2-6 p.
Ook autom. Tevens nieuw,
inruil, verh., Pick-up units
en alles voor de zelfbouwer.
Motorhomes International
Doetinchem, 08340-34058.
T.k. v. part. camper MER-
CEDES 307 D, '82 6-pers.,
met opb. Bergland '89, zeer
mooi. Bel 06-52965021.
Firma STIPHOUT, verhuur
en verkoop van z.g.a.nwe.
4/5/6-pers. campers v.d.
merken Pilote en Knaus.
Voor info: 04750-31698.
BEDFORD CF 350, aut.,
'78, fabr.opbouw, gerevis.
motor z.g.0.h., ringverw.,
spoeltoil., motorrek.

’ 20.500. Telef. 075-215679.
BEDFORD Pioneer, 6-p.,
'84, 61.000 km, alle access.

’ 29.700. Telef. 04259-1850.
AUTOBUS/camp., gr. knt.
DAF Torpedo/Jonckheere,
nwe. APK. 020-6317967.
Polyester DAKEN, B-keus,
20-40% korting. Firma
Nedu, telef. 04123-2235.
GMC MIDAS, * 1976, alle
ace, i.z.g.st., grootrijbew.,
pr.n.o.t.k. 020-6712481.
T.h. luxe PILOTE Campers;

itevens verkoop jonge huur-
campers. 't Kompas, Kat-

\wijk, telef. 01718-71931.

"Vandaag de laatste dag van.de najaars CAMPERSHOW,met 0.a.: Westfalia m. hef-
dak, aut., '82 Turbo D '89.ook m. verh. dak, Kon-Tiki,motorhome, diesel, 5-pers.,, '90, 6-pers. '89 en Sven He-
din D, '88. Florida benz. '90.,Tevens afzetunits voor
VW/Taro, Toyota, Nissan
of lsuzu, bij A-Point, Kol-

■ lenbergweg 11, Amster-
dam-Z.0., 020-6964964.

"Camper Fiat DUCATO D,
bj. '90, intergr., in nw.st., ±
30.000 km, prijs n.o.t.k.
Telef. 02520-15234.

Camper
FIAT DUCATO TURBO D
Area opb., '88, 23.000km

alle mogelijke extra's
Nissan-dealer

Jurgen Autocentrum
Langheckweg 32-40, Kerkrade, 045-452570

KAMPEERAUTO'S t.h. 4-
en 6-pers. In voor- en na-
seizoen extra voordelig.
Reserveer tijdig, vraag fol-
der. Boomberg Autover-
huur Hilversum, 035-43684.
MITSUBISHI L 300 2.5 Die-
sel, bj. '88, 22.000 km, vast
verh. Airoline Reimo dak,
alle extra's, demont. mr.
Spoedprijs! 04498-51685.
Weg. verhuiz. CAMPER
VW Transporter, verh. dak,
eind '81, i.z.g.st., ’ 12950,
evt. mr. auto mog. 03418-
-57776 of 03240-41229.
Polyester DAKEN en wan-
den, inbouw-accessoires.;Bob de Boer, Swifterbant
telef. 03212-2650, fax 2304.
TRAILFINDER, de kleine
kampeerauto op basis van
Renault Express, te zien bij
off. Pilote-dealer Zwerfauto
Holland 8.V., Keer Weer

I 10, 2381 GC Zoeterwou-
de-Dorp, 01715-3300.
iDELEN? Bijv. camper
’BO.OOO, mv.: 1/1, ’48.000,

i %, f 24.000. 05270-14397.
Uniek aanbod: t.k. Europa's
meest toonaangevende
merk. Motorhome ARCA
EUROPA 416, 6-pers., op
basis Fiat Ducato 2500 D,
veel extra's, bj. 1990, 30.000
km. Nw.prijs ’94.500, nu

1 ’67.500. Voor info: Graus
Recreatie, Voltaweg 5,
Echt, 04754-83889.. Jong gebruikte kampeer-
auto's van de volgende.merken: Bürstner, Clou,
Hobby, Eura-Mobil, Free-
bird, Karmann, Lee, Elnagh,
Adriatik en Eder-bus.
Motorhomes LOUWERS,
Oss, 04120-34910.
Div. KAMPEERAUTO'S
voor verkoop en verhuur.
Verberne, 04936-96192

T.k. poly CAMPERDAK
Mercedes 207-307, kort,
nieuw, voor ’lOOO. Telef.
04958-92841.
VW camper Transp. Diesel,
1984, verh. dak, compl.
NIEUWE luxe inb.. 2 pers.,
APK, ’ 20.950. 023-389480.
T.k. VW BUS, in prima
staat, omgebouwd tot
camper, pr. n.o.t.k. De
Greidel7, Balk (Fr.)
Door inruil verkregen:
schitterende FREEBIRD
Camper MB 508 D boyen-
slaper v.v. generator, airco,
elektr. stab.poten, r.v.s.
roofrack, ruime hoekkeu-
ken, luxe inrichting, grote
luifel etc. etc. Prijs ’ 48.000.
Marathon Line, Zeelandse-
dijk 3, Mill, telef. 08859-
-53298, privé 08859-54419.
T.k.a. 5-persoons camper
MERCEDES 307 D, bj.
1981. Inl. 04937-91862
T.k. of t.h. KAMPEERAU-
TO'S, 4- t/m 6/7-pers. Bert
Jonk, 02990-23852/30492
PILOTE R 640, '89. Peugeot
J5, 2.5 D, geh. compleet,
’45.000. 02550-35809.
SCHADE-CAMPER Dodge
Jamboree, bj. '77, alu plaat-
werk v.d. opbouw bescha-
digd. Freebird, Industrieter-
rein „De Overlaat", Rosma-
len, 04192-12059/16302
T.k. van part. geh. nieuwe
fabr. Camper Diesel, inte-
graal, kl.rijbewijs, 7.35 m
lang, droomwagen, vaste
slaapkamer, verder alle
mog. toebehoren, nw.pr.
’217.000, t.e.a.b., vr. en
zat. te zien bij HEBO BEDR.
AUTO'S, te Bosschehoofd,
01654-1485.
T.k. van part. VW Camper
REIMO Diesel, 1987, 79.00C
km, inbouw nieuw met ga-
rantie, i.z.g.st., vr.pr.
’37.500. Inl. 04750-31932.
T.k. Camper MB 508 D, '81,
opbouw '90, 6-PERS., geh.
ingericht. Rijbewijs B/E.
Telef. 08855-74776.
DODGE Sportsman „Travel
World Executive" 8-pers.
camper, airco, bad, luifel,
etc, bj.'79. 040-854021.
Kerstvakantie of winter-
sport? Huur tijdig één van
onze luxe campers!
AUTOHOME, 020-6840559.
BIBLIOBUS, 9 m integraal,
Daf Diesel 120-pk, bj. '75,
i.z.g.st., APK 5-92 vr.pr.

’ 10.000. Telef. 05618-1879.
T,k, MERCEDES Camper
813 met Freebird-opb., van
alle mog. opties voorz., in
nw.st. 013-563158.
MERCEDES 307 Diesel,
lange wielbasis, dcc. '85,
60.000 km, 4-pers., extra
verhoogd dak, alu trap en
imp., knikarm zonnesch.,
spec. stoel., gas-o.b. en
barbecue, inbouw Fabels,
spec. gespoten, uitschuif-
rek voor motor of fiets, alle
luxe, ’ 55.000. Telef.
03420-13273.
Kampeerauto of caravar
VERKOPEN? Wij bemidde-
len! Telef. 04749-3434.
T.k. VW WESTFALIA
camper, 1984, diesel, mo-
dern fabr.inter. 199Q
i.z.g.st., mcl. fietsenrek er
nwe. voortent. Prijs

’ 24.000. Inl. 01740-26330.
T.k. Maess CAMPER, 6.3C
m, met vele opties. Telef.
08382-1600.
T.k. mini camper afzetunit
voor Pick-up met VA cabi-
ne (fabrik. BEKA). 05700-
-13486/55639.
GEBRUIKTE fabriekscam-
pers: Pilote R 360, 1983;
Aristocrat Alabama, 1984;
Pilote R 450, 1989; Concor-
de 600 XL, 1988; Pilote 570
DA, 1985; Pilote R 660,
1989; Pilote R 470, 1991; Pi-
lote R 590, 1991; Pilote R
580 Turbo Diesel, 1990 Pi-
lote R 390, nieuw, demo.
Off. Pilote-dealer Zwerfau-
to Holland 8.V., Keer Weer
10, 2381 GC Zoeterwou-
de-Dorp, telef. 01715-3300.
BEKA, vakmanschap op
maat. Wij bouwen op elk
nieuw of gebruikt chassis,
ook Pick-Up afzetunits.
Goor, 05470-72265.
Chevy Van 30 CRUISE-
MASTER, 8-cil. aut., LPG/
benz., bj. '79, APK tot juni
'92, boyenslaper, 8-pers.,
met o.a. 4-p. gasstel, oven,
kachel, koelkast, douche,
toilet, trekhaak, airco o.m.
Alles i.g.st. Vr.pr. ’32000.
02154-21979.
CITROEN HY camper, bj.
'71, grijs kent., mooie wag.,
gerev. motor ± 7000 km,
Vr.pr. ’ 6750. 038-229180.
MBBI3LP, K stof, opb. '91,
NIEUW, prof. modern in-
ger., 7 51.p1., 700 I sch.w.,
360 I vuilw., r.v.s., 2x LPG
60 I, 2 diesel 60 I, w.c,
douche, geïs., koelk., 2 ac-
cu's, imperiaal, ringverw.,
Trumatic enz. 01640-52412.
PEUGEOT J7, 4-p., kachel,
koelk., aanrecht, verlengd,
1976, kampeerbus op kent.
01640-35494.
Jonge gebruikte campers,
echt in nieuwstaat, koopt u
bij ons met grote korting.
Hymermobil 534 D 3-'9l.
Hymermobil 544 D 4-'9l.
Hymermobil 544 TD 3-'9l.
Hymermobil 554 TD, 2-'9l.
Pilote R 580 Turbo D, 4-'9O.
Pilote R 470 Turbo D, 5-'9O.
Pilote R 640 Diesel, 4-'BB.
Adriatik 550 Diesel, 4-'9O.
TRAVELCAR - Haarlem,
023-245875, zo. 12-15 uur.

Nieuwe campers t.h., 4-6
pers. Weekend open v.a. 12
u. AUTOVERHUUR Cen-
tax, Mill, 08859-51111.
Verhuur nwe. luxe campers
o.a. Hobby en LMC Tevens
verkoop. SLUISWIJK-MO-
TORHOMES, Kanaalstraat
73, IJmuiden, 02550-14451.
Mitsubishi L 300 Diesel, bj.
'87 en '88. Luxe 4-pers.
campers met alu opbouw
mcl. douche, boiler, verw.,
koelk. enz. Pr. v.a. ’ 24.950.
ACHILLES Campers, 010-
-4232022 Buiten kant.uren
010-4796472.
Kampeerauto-VERZEKE-
RINGEN. Eddy van Ooijik
Camperpolis, 035-234035.

iVW CARAVELLE 2öL
!orig. fabr. WestfalUC
pers., bj. '84, 60.000km!
slist als nw., ’ 24.950U',BOVAG-gar. 02269-3'
Merc./KIP 508 D, w.b-
-m, zeer compl. 6-1
camper, in 1988 gebOi,
B/E-rijbew., vr*
’32.500. 02271-1518/1j;
CHEVROLET Lindy

' vele extra's, 0.a.: 2x "»
generator 4 kW, Q ■control, 3x gastank, St 1!'
toilet plus douche, *]i 11-92 04902-47724*

-^i-

" Ruim 200 rubrieken b
: SPEURDERS. Inforri .
brochure via 020-6.805r
: i

Tekoop

Knaus Camper 625
benz., 5-persoons, showroommodel, sp.prijs

*VW Transporter Diesel
met Reimo inbouw, verhoogd dak, bj. '83

*VW Transporter Diesel
bj. '86, Reimo inbouw, radio, TV, luifel, gelijk nieU*

Bruggink Caravans
Borculo, 05457-71718 1

Kampeerauto-show
van 2t/m 9 november

Wijruimen opwegens verbouwing
40 stuks nieuwe en gebruikte

CAMPERS, OPLEGGERS, AFZETUNITS EN CASO
TEGEN SPECIALE PRIJZEN
Termeer Motorhomes B.V.

Industrieweg 9A, 5262 GJ Vught
Telefoon 073-561575 I

Hymermobil 660 S
Automatic, op Mercedes 410, bouwjaar '89, in f*
staat, veel extra's o.a. airco, ’ 129.500. Inl. 05457-719

Campingplaatsen

camping Uitdam
bij Marken

Direct aan het Markermeer
zijn nog enkele

standplaatsen beschikbaar
inclusief stacaravan

Tevens te koop
nieuween gebruikte

caravans
Inl. Camping Uitdam

Zeedijk 2
1154 PP Uitdam

02903-1433
REEUWIJK, nwe. camp.-
plaatsen a.h. water. Tev.
caravanverhuur en -verk.
01829-5944 of 01721 - 9532.

Weg. renovatie div. fj
jaarplaatsen op ti
camping in Uddel Oj
Mooie fiets- en wand*
tes aanw. Tev. div. st*1
vans. Te bevr. Cal"
Uddelermeer, Blek*
29, Uddel. 05770-1231
Kl. groene ANWB-c
a.h. water. DE LOS»
Maurik. 03449-1572/2JJ
T.h. CARAV.PL ± 50
Zon! Bos! Rust! VierW
070-3870925/05771 -jj!
SPEURDERS kunt u "ven van maandag t/"|
dag, van 08.00 tot
uur,via 020-6.805.80^

Reisgenoten

Man, 50+, gebonden, ;
zoekt Indo/Nederlandse \
dame, ca. 45 jaar, voor een ;
reis INDONESIË. Br. 33- :
25877bur. bl. Adam. ,
De REISGENOTENKRANT j
gratis?! Info: Postbus 15,
Eindhoven. Ook: Interrail en
1001 alleenstaandenreizen.

Vlotte geh. vrouw, *
zkt. reisgenote voor 'VAK., jan., half-gevor<»
33-25868 bur. bl. A'daffj
*"Veni Vidi reisgenot^
Wij helpen u zoeken.JJinschrijving!!! 02995JJ7

De Snelbin*
nog 7 nachtjes slapg^f

Actieve vakanties
Avontuurlijke vakantie?
PARACHUTESPRINGEN
doe je op Texel. Inl. 02220-
-11464/11436.
FUNTIME! Wij organiseren
de gaafste, origineelste en
leukste aktieve vakanties
voor jonge mensen. Bel nu
voor een gratis winterfol-
der. Funtime/Kras
Stervakanties, 01720-91414
of04199-3622

Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805van 8-21 uur.

escolettj
VAKAN 1!

Wintersport
EN NU OOK

Winterzon!!
18-33 jaar

Ga naar uwreisadvis^of belreisburo Rijs^|
Telefoon 070-3958&3

Jeugdvakanties

hotelplan
Trek America

AVONTUURLIJKE
RONDREIZEN

USA, CANADA, MEXICO
18-38 jaar

Ga naar uwreisadviseur
of bel reisburo Rijswijk
Telefoon 070-3958575

Wij kunnen geen $
aansprakelijkheid
schade van welke aar
ook, door het niet, ni*
dig of onjuist plaatse)1

ADVERTENTIES aa"
den. Fouten in telefo'
opgegeven advertentie
fouten ontstaan doo'
duidelijk handschrift v*
opdrachtgever beh4
door ons niet te vM
gecompenseerd. Corr4
en/of vervalorders v^j
onder voorbehoud fl
cepteerd en uitgevoer<|j

Ski- en snowboardkampen
12t/mlBjr.

De leukste en meest complete kampen
Al 8 jr. de gezelligstepensions en debeste skigebie"

Bel nü: Pluto Jeugdkampen, 020-6140418 _J

BINNENLAND 1
Waddeneilanden

AMELAND, vrijst. bunga-
low, met KTV en cv. Vrij
v.a. 13-1-92 05244-1402
TEXEL, uitwaaien in nov.,
luxe app. mcl. diner. De
Muyß.V., 02220-11433.
TEXEL, nabij de Slufter,
rustig gelegen bungalows.
De Muy 8.V., 02220-11433^

Texel
kamers en appartementen

in diverse hotels
T.H.K. Postbus 24
1790AA Den Burg

02220-15703
HERFST op Texel is een
paar dagen genieten van
zee, bos en duinen. 3-dgs.
arr. ’137,50. 4-dgs.

’ 206,25, 5 dagen ’ 275 p.p.
Incl. ontbijt, diner, douche
toilet en fietsen. Hotel „De
Weal", telef. 02220-13282
TEXEL, heerlijk, relaxed, bij
bos, zee en duin, ons zeer
gezellige 4-pers. ***-bung.
op ± 600 m 2 eig. grond,

’ 50 p.d. Alles aanw., tv, ra-
dio, video enz. Telef.
02220-15118 s.v.p. voor
10.00enna18.00uur.

-1

AMELAND, Nes, H
aan zee, cv., KTV. $
27295, na 17 u. J
TEXEL, 6-p.,

bung. in park, M
par., video, CD, o. hroj
v.a. 8-11 t/m 21-12Jkort. 05490-67639/2383
VLIELAND, Vliestroorfj
partementen. Gehele I
geopend. Tot 20 dcc]
tweede appartement A
categorie voor 50%.
geldig voor weekendj
midweekarrangementfll
Restaurant aanwezigj
05621-1370, fax 07
1174. J

Zuid-Holland
SCHEVENINGEN, Sti>
Carlton Beach Hotel, *aan zee, studio's met K"
plaat, koelkast, koff
app., bestek/s»
Zwembad, gratis paf*
garage, ’ 150 per nac'
personen), ’ 900 per *(2 personen). Toesl^
en 4e pers. ’3O p.pf>
kind onder 12 gratis,
inl./reserv.: 070-35514»
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P*iVAKANTIESPEURDERS
s^_^jTel:o2o-6805805 Fax:o2o-5858030 Postbus 376 IOOOEB Amsterdam

i. Groningen
o <£■ voor vakantie het ge- Wanneer u een brief onder
* ,ela jaar nog vrij, oude nummer schrijft, vermeldt
'^ksische BOERDERIJ 6-dan duidelijk het nummer
*fs Telef. 04104-77559 na in de linkerbovenhoek van. 1^19105991-2342 de envelop.

NL Drenthe
f-'v. " vakantie-app. in grote
.!"■, rustig gelegen bij
fv^ Won- om9- EMMEN,
■^Qp-w_05913-16397.
£9.°RN. boerderijtje,

r'lke omgev., huisdieren
pgggtaan. 05919-13186.IE» llixe 6"P- bvn9-. nabij
JP-aeb. DWINGELER-

05221-2750.

DWINGELOO, in knus
dorpje Lhee bij 't Staatsbos,
app., 2/3-pers., geh. jaar.
Telef. 05219-7370.
ZWEELO t.h. helft van
boerderij voor vakantie, in
mooie omg. 05917-1564.
Ruim 200 rubrieken bij de
SPEURDERS. Informatie/
brochure via 020-6.805.805.

I >^___^ Zeeland

Overal
Jvakantiehuizen

in Nederland
HOLLAND RELAIS

gratis gids

I^o4o-110101

ZIERIKZEE, app.hotel Huis
van Nassau, weekend- en
midweekarr. Prijs op aan-
vraag. Telef. 01110-12012
AQUADELTA, weekend/
midw. of langer, voordelig!!
Reisb. Beins, 01620-50850.

Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805van 8-21 uur.

*. Noord-Brabant
ij _ 'n Mierlo, bosr. omg.,
Torn V6rb' BOERDERIJ,
)5^PL ln9er. v. groepen, ±
Jam i Pers., gesch. v. vak.,
tt nj lereünie, weekend.455LM827-61753.

Vakantiehuisje t.h., 2-4
pers., bij BOERDERIJ in
Z.0.-Brabant. 08866-3387.

Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805van 8-21 uur.

1 Overijssel
JUaT^: : _.

Jn
L|E: t.h. vak.boerderij

liol Verwarm., land. geleg.,
ft^ii! 1 viswater, huisdier-^S^Jr'- 05729-1674.

4/9-P. bung., ookzXemb.,
\ jpUgftJnl. 05291-52926.

"^ ARENDSHORST, in. 'at kl Steenwijk, ruime
"m °n' I°/15-p., week-
. ïj^L^wk. 03417- 59360.\^fn.U. rustig gele-
ipanJ^Pe's. bungalow. J.
Klgtersum, 05291 - 52186.

Omg. HARDENBERG. T.h.
luxe 4*""* bung. in eigen
bos, 2-6 pers., huisd. toeg.,
vrij v.a 2-10. 05233-1775.
Op park in DENEKAMP
luxe bungalows, overd.
zwemb., sauna, solar., vis-
water, vrij v.a. 9 nov., ’ 295
p.w. Telef. 05490-61212
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.00 tot 21.00 uur, kunt
u uw SPEURDER opgeven.
Telef. 020-6.805.805.

Herfstarrangement
1 met f 80 voordeel
nee a9en nachten) wegwezen in het Twentse land inn comfortabel ****hotel met overdekt zwembad 27'e - sauna en solarium, vanaf ’ 189,50p.p./h.p.
jj andel/f ietsroutesen echte Twentse Gaostok gratis!

Bel voor info: 05413-1387

l< Hotel Dinkeloord
J**—. Denekamperstraat 48, Denekamp

*> Gelderland„lr>T. ■
TJVIANTISCH landgoed

fh M Un,eke gastenaccomm.
VW6ri9elo (Gld )■ overdekt
jl) eipbad. L.o v.a. ’ 35, h.p.
rcjfgjjnl-05753-1058.
*f£^TARRANGEMEN-

JVerk Genieten van rust en
Nüm Jk dineren in omg.

|hel -?en- Geheel verzorgd
"i a 2 kerstdiners, 5 dagen
fel'lW-i?30p -P- Boeknu: Ho"
ten "ln9s Centrum, Millin-

/"^jdTjijn, 08813-1204.

I T.h. SCHERPENZEEL, na-
tuurrijke omg., vrijst. boer-: derij, voor enk. weken,
midw. of weekend, mèt
cv., plm. 12-pers., vrij nè
4-11-'9l. 03497-1422.

i VIERHOUTEN, gr. landhuis
18 pers. (ook weekends).

I 070-3870925, 05771 -1480.

Ruim 200 rubrieken bij de
SPEURDERS. Informatie/
brochure via 020-6.805.805.

jL^ Noord-Holland
(,f,JQEN a/ZEE, hotel
Ijg Qom Zon", spec. voor

(fp"idfi6S' vergaderingen en
p-agdnyes.o22oB-12675.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.00 tot 21.00 uur, kunt
u uw SPEURDER opgeven.
Telef. 020-6.805.805.

'I— Limburg

"ke|TEEL GEULZICHT,
*js voor sfeer en rust,
fo|d n Valkenb. en Maastr.
■^|7gjl 04406-40432.
IThaBURG, nabij
l)D_talrnae 2000" th- vak"
C;arterT.enten v.a. ’395,
la /^kend of midweek,
*ts^^_lnLo44o6-16181.
ÖDHEIDSARR. in
iKe °°lanc,p 2 overnach-
1* °P luxueuze kamer,
PinerJI^' drie-gangen

11e en 2 uren relaxen in
aalvv

e d van mine"
'h6r

er Van het kuuroordw/^aalbad Arcen, ’l6Oi.p JW. fietsen, ’17250
laity beautymogelijkh.
krc ' Nabij kasteeltuinen

fea^voor kleurenfol-

<K)falkenbur9D^J^enten »DE OUDE
iibrt Efv|". modern com-
Jigén nabiJ Thermae 2000,
i 'Oo > .P^keerplaats. Kerst
K&Ü 04406-13178 b.g.g.
Lig^gx 04406-12166.

'e v l BERG' 18 moder-
Won- landelijk gel.,

i iTg^Üiest. 04451 -1644.
t.h. vak.won.,

ion^eekend. wand./fiets-?^oj4s7-3326.
0/^n' LANDHUIZEN,

'Ilirv7'0' Parkachtige tuin.
iSilÜ1- 2/8-o. 04450-1180.

T.h. 4- tot 8-pers. vak.ap-
partementen in gerestau-
reerde 12e-eeuwse BOER-
DERIJ. Telef. 045-441283.
T.h. vak.app., in centrum
MAASTRICHT, voor korte
of langere per. compl. in-
ger., ook voor het bedrijfs-
leven. Telef. 043-251481.
Hotel Hulsman, Valken-
burg, 3-daags arrangement
THERMAE 2000, halfpen-
sion, 1 hele dag Thermae, 1
vrij entree casino, ’175.
Telef. 04406-12326.

Mechelen (Z.-L)
Familiehotel „DE OUDE
BROUWERIJ" anno 1782
in het Geuldal. Wij verzor-
gen een goed kerst- en
nieuwjaarsarrangem. met
prima keuken, frisse kamers
en goede bedden. Vol-
doende eig. parkeerplaats.
Wij sturen u vrijblijvend een
prospectus. 04455-1636.
Zuid-Limburg: GOLDEN
TULIP Geleen/Golden Tu-
lip City Hotel Heerlen, 3-
dgs. w.endarr. a ’199. 3-
dgs. w.endarr. met verblijf
in kuuroord Thermae 2000
è ’199. 3-dgs. fietsarr. a

’ 259. 5-dgs. midweekarr. è

’ 299. 4-dgs. kerstarr. è
’399. Geleen, 046-740040.
Heerlen, 045-713333. Ver-
geet uw paspoort niet!

k^SUITENLANP
V België/Luxemburg

450
fakantiehuizen
Ü A J!} deArdennenARDENNES RELAIS

gratis gids

\ 040-110101

Kastelen
tot 35 pers. te huur

in Ardennen + Nederland
Feest- Reünie-Vakantie
Euro Relais, gratis gids:

040-110101

Woont u in
België

EN WILT U EEN
SPEURDER PLAATSEN

Bel dan
De Telegraaf België
Telef. 02-7626020

In een groot gedeelte van
België bezorgen wij dage-
lijks de krant vóór 07.30 uur.
Geïnteresseerd? Bel dan
voor een abonnement Ant-
werpen 03-2373254, tussen
8.30 en 1200uur.
Comf. Ardens HUIS, sfeer-
vol inger. voor 10-20 pers.
Unieke ligg. bij Malmedy.
Gratis doe Telef. 09-
-3291.291110 na 17 u.
Ruim 200 rubrieken bij de
SPEURDERS. Informatie/
brochure via 020-6.805.805.

STACARAVANS en cha-
lets in de Ardennen. Inl.
Natuurreizen, 04406-42428.
ARDENNEN: t.h. 6-pers.
chalet, rust. gel., mooie
omg. 04132-61993/72623.

hotelplan
Benelux/
Duitsland

AUTOVAKANTIES
DICHT BIJ HUIS

Ga naar uwreisadviseur
of bel reisburo Rijswijk
Telefoon 070-3958575

Comf. vak.won. t.h. Beslist
goed. Bel voor gratis gids:
LETZEBURG, 03434-54458.

SPETTEREND ANTWERPEN

’79
09-32.3.235.91.91

SCANDIC CROWN HOTEL ANTWERPEN
Lt. Lippenslaan 66, B-2140 ANTWERPEN

BRUISEND BRUSSEL

’B9
09-32.3.220.69.41

SCANDIC CROWN HOTEL BRUSSEL
Rue Royale 250, B-1210 Brussel

Aanbod geldig alle weekends
november en december 1991

Alle dagen in december 1991

Prijzen per persoon in een
dubbele kamer, inclusief

ontbijtbuffet, welkomstdrankje
en infopakket van de stad

’ 28toeslag enkelekamer

’ 28 toeslag 3e pers. (Antwerpen)

’ 54toeslag 3e pers. (Brussel)

Centrum Brussel
Hotel Albert Premier

SPECIALE PRIJZEN VOOR JULI & AUGUSTUS

Een/tweepersoonskamer ’ 150 (B.Frs. 2700)
Driepersoonskamer ’ 180 (B.Frs. 3240)

Per kamer, per nacht, mcl. uitgebreid ontbijtbuffet

Uitsluitend opvertoon van deze advertentie

Adres: Rogierplein 20, B-1210 Brussel
Telef: 09-32.2217.21.25

Fax: 09-32.2217.93.31. Telex 27111
Duitsland

Hotel TEUTOBURGER-
WALD, Tecklenburg-
Brochterbeck. Direct gel.
A/h woud. 50 bedden, alle
kamers douche en w.e. te-
lef., kl.-tv en radio. Binnen-
zwembad 29° C, sauna en
solarium, zonneterras en
tennisbanen, gezell. kondi-
torei. A'dam-Tecklenburg
240 km. Div. arrangemen-
ten. Prosp. 020-6136187 of
09-49.5455.1065. __
SAUERLAND, 6-pers. luxe

' bung. Mooier kan niet'
078-170798 of 076-876481.

'MECKLENBURGISCHE
Seenplatte, vak.hs. a. meer.
V.a. zo. 09-49.5405.1565.
Weekend- en midweekrei-
zen naar WINTERBERG,
voor groepen, ook dag-
tochten. Bimbo Reizen,
080-786778, SGR.

HARZ. Speciale kerstreis
voor ouderen. 6 dg. VP in
prima hotel mcl. excursies,

ireisverzekering en veel
feestelijke extra's v.a. ’ 659.
Vertrek 22/12 Stichting
Recreatie Reizen voor ou-

ideren/Kras Stervakanties,
04199-3622.

IBij WINTERBERG, 2/6-p.
luxe app.en, nu v.a. ’3OO: p.w. Reerea, 05780-13992

Uw Speurder
ook op tv?

'Kabelnieuws van de dag*
verzorgt de uitzending van
uw Speurder op de tv in
Amsterdam.
BEL RECHTSTREEKS MET

020-5853512
VOOR UW RESERVERING

staW ■■SSï.-';?;' iv*_tÈi_________-_______

$iÜamamwW^M&Saam^ -
Allesvakantie in Hambachtal

Het is nog steeds volop zomer in het subtropisch water-
paradijs van Hunsrück Ferienpark Hambachtal. Met o.a.
drie baden, whirlpool, 100 m glijbaan. Verder: paardrij-
den, boogschieten, tennissen (binnen/buiten), minigolf,
bowling, solarium/sauna, restaurants, winkel, disco-
theek, crèche met oppas. Ruime appartementen en vor-
stelijke bungalows met tv, keuken en terras. Bij Moezel
en Idar-Oberstein te midden van eindeloze wandelbos-
sen en vele bezienswaardigheden. Prijzen midweek v.a.
DM 302 week v.a. DM 490, mcl. bedde- en linnengoed,
energie en toegang waterparadijs. Bel gratis 06-0224470
of kijk bij uwreisbureau in deprogramma's.

Droomvakantie
IN HET PITTORESKE BERGSTADJE BAD BENTHEIM

Hotel Grossfeld
Luxe familiehotel, net over de grens (bij Oldenzaal), t.o.
een romant. slot. Het best geoutilleerde hotel ter plaatse.
Alle kam. v.v. ligbad, toilet, telef., kl.-tv en mini-bar.
Groot binnenzwembad (29° C), sauna, zonneterr., bow-
ling, biljart, gezellige bar en Konditorei. Wandel- en kas-
telentochten met verrassingen. Fietsen aanwezig. Uit-
voerigedocumentatie bij aankomst. Eigen parkeerterrein.

SPECIAAL KERST-ARRANGEMENT
Luxe 4-daags arr. DM 255 p.p.

inclusief elke dag ontbijtbuffet en culinair diner
Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen
Ook beschikken wij over riante appartementen

Postbus 141, D-4444 Bad Bentheim
Bel voor informatie en gratis prosp. 053-353246 (NL)

of 09-49.5922.828 (D), fax 09-49.59224349

Hotel „Dorf Munsterland"
Idyllisch gelegen in een uniek vakantiedorp met schitte-
rende vakwerkhuizen in het aantrekkelijke landschap van -het Westelijk Munsterland, dicht bij een natuurreservaat.

Luxueus 3-daags arrangement
Aankomstdag naar keuze zondag t/m woensdag met: 2x ,
uitgebreid ontbijtbuffet, 1x diner, 1x 4-gangen menu',
voor defijnproever. Prijs p.p. op basisvan 2-pers.kamer:

DM149,50
Verlengingsprijs DM 65,00p.p.(h.p.)

Bel ons voor meer informatie en gratis folder:
Hotel „Dorf Munsterland", D-4427 Legden

Telef. 09-49.2566.208145, fax 09-49.2566.208194 .
Korte vakantie, lang weekend? .
hotel am Berghang
Sfeervol, gastvrij en... dichtbij!

De unieke schitterende ligging van ons hotel in Bad
Bentheim, aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, .
de royale kamers en suites met alle denkbare comfort,
het binnenbad (29° C) en het relaxcenter, de bar, lounge ■en restaurant (met meesterlijke kok!) garanderen u een
zorgeloos verblijf. Onze faam van gezellig luxueus hotel
maken wij ook graag voor u waar! Ons aanbod:

luxe midweek-arrangement
(snachten) HPv.a. DM 298 p.p.

of weekend-arr. (2nachten) HPv.a. DM 165 p.p.
Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim

Gratis folder? Bel 09-4959222047, fax 09-4959224867
Groot-Brittannië en lerland

LONDEN najaarsaktie.
Vlieg/hotel, v.a. ’ 349.
Boot/trein/hotel, v.a. ’ 229.
London Travel Desk, telef.
072-123653 of 155100.

SHOPPING LONDON
Minicruise

v.a. ’ 129 nov, dcc
mcl. 2x overn./boot

luxe bus
Brouwers Tours

01719-19218
SUPERSTUNT! 3 dgn.
Londen, ’lB9 p.p. Incl. 2
nachten hotel in C, 1.0.,
stadstour, boot, bus en ex-
cursies. Vertr. elke vrijdag.
Trio-Tours, 023-319164.

CITY EXPRES: wekelijkse
3- en 4-daagse busreizen
naar Londen, mcl. excursies
v.a. ’159, mcl. hotels v.a.

’ 259. Hotels en app. v.a.

’ 46, per eigen vervoer,
vliegtuig, bus/boottrein.
020-6262952 of
070-3645836. ANVR/SGR.
4-daagse busreis
LONDON, 14-11, ’325 all-
in. Bel London Travel Desk,
telef. 072-123653/155100.
DOCUMENTATIE over ge-
rubriceerd adverteren? Bel
de Speurderadviseuse
(m/v) op 020-6.805.805,
van maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 21.00uur.

Frankrijk
i

BIJLAGE

Wintervakantie
in De Reiskrant van 16 november !

De 2e vakantiegolf van 1991 staat weer voor de deur.
Menigeen zal straks weer uitzwermen naar zijn favoriete ]
sneeuw- of winterbestemming.
De Reiskrant-bijlage Wintervakantie van De Telegraaf/
Courant Nieuws van de Dag bereikt maar liefst 22% van j
alle vakantiegangers.
De Speurderpagina's krijgen die dag extra attentie
doordat ze opgesierd worden met een 10-koloms
Wintervakantie-balk.
Alerte Speurderadverteerders aarzelen dan ook niet.
Geeft telefonisch uw Speurder op van maandag t/m vrij-
dagvan 08.00tot 21.00 uur

020-6.805.805
of fax naar

020-585.8030
Schrijven kan ook: Postbus 376,1000 EB Amsterdam

De sluitingstijd voor deze uitgave is donderdag 14
november, 15.00uur.

St Martin Belleville
HET RUSTIEKE BERGDORP VAN DE TROIS VALLEES

1. Comfortabel nieuwchalet direct naast de hoofdlift
1530 - 3500 m. Volop parkeerruimte. NL- sprekend.
Naadloze ski-aansluitingenmet deSuperskistations:
Les Menuires - Val Thorens - Courehevel - Méribel.

2 50 meter van: restaurants - terrassen - supermarkt
skischool - langlauf/wandelstartpunt - pasverkoop.
Zomertennisbaanaan huis. Golfen - gletscherskiën.

3. 2-4-6 pers. appartementen: vaatwasser/magnetron
ligbad - kleurentv met o.a. RTL 4 - eigen telefoon.
Huurprijzen all-in vanaf ’ 450 t/m ’ 1250 per week.

4. Prima annuleringsvoorwaarden - krokus '92 bezet.
Bel gratis 5-sterren Recreatiepark Heezerenbosch:
06.02238.11.Residence Le Cochet 09.33-7908.9334.

Nice in de winter
Speciale aanbieding: weekendarrangement naar de Cöte
d'Azur. Vliegretour inclusief 2 nachten hotel" met
ontbijt in Nice of Juan-les-Pins

v.a. ’ 538 p.p.
Verlenging v.a. ’ 53 p.p.p.n. Aanbieding geldig t/m 28
maart 1992 Vraag uw ANVR-reisadviesbureau of bel Air
France (ANVR/SGR), 020-6754926.
Bezoek EURODISNEY bij
Parijs. Reserveer uw bun-
galow of appartement voor
midweek of weekend in
1992 Stuur een ongefran-
keerde envelop onder ver-
melding van naam, ge-
wenste periode en aantal
personen naar Antwoordnr.
13034, 2200 VE Katwijk.
ARDECHE: zon, rust, na-
tuur. Boerderijtjes, huizen,
bungalows. Géén massa-
toerisme. Inl. 04117-1836.
WINTERSPORT, Tignes:
2100 m, 6-pers. 2-k.app„
op het Zuiden, direkt bij
liften. Inl. 023-257974
Wintersport, Les Are, La
Plagne, Vaujany, appartem.
v.a. ’49 p.p.p.w. Vraag
naar onze wintersportgids.
TELETOURS SGR/ANVR,
04904-14858.
VACANCES CONFORTA-
BLES. Stijlvolle huizen,
2-30 p. Ardennen, Voge-
zen, Bourgogne, Dordogne,
Cöte d'Azur. 040-112208.
Alpe d'Huez v.a. ’495
INCL. bus, pas, ski's, les en
app. Club A, 020-6140418.
SKIVOORDEEL! V.a. ’274!
Appartement en skipas in
de beste skigebieden van
Frankrijk. Verder voordelige
aanbiedingen in Oostenrijk
en Zwitserland al voor

’ 239. Vraag de gratis gids.
Speciale Reizen Centrale,
050-145800/020-6202121.
PENDEL/SNOWEXPRES:
hotels en app. in Andorra
v.a. ’ 109 pppw. Skipendels
v.a. ’ 199. Bel 020-6262952

De SNEEUWSPECIALIST:
10 dgn., bus/app./7-dgse.
skipas naar Les Arcs, La
Plagne, Alpe d'Huez en Les
Deux Alpes al vanaf ’479.
Bizz: 050-144255 (lid SGR).
Fréjus, LA BAUME '*", 5
zwemb. Holiday Green, 2
zw.b. (sta)caravans m. toi-
let.Ryak, 01819-14204.
PENDELEXPRES: comfort,
skipendels v.a. ’ll9. Spec.
groepstarieven. Bel: 020-
-6262952 ANVR.
PARIJS, 3-daagse busreis,
vertr. iedere vrijdag mcl.

i hotel l/o en div. excursies. ’ 159 p.p. Vraag kleurenfol-
der aan bij GTA Reizen,
020-6837591 ANVR/SGR.

I LUDIEK. Sinds 1949 de
beste sneeuwbestemmin-
gen. Vraag onze brochure.. Telef. 020-6767925.
Frankrijk, ALPE D'HUEZ/
Les Arcs etc. App. + ski-
pas v.a. ’315. Skiworld
020-6203849.. CITY EXPRES: wekelijkse

" 3-daagse busreis Parijs,
1 mcl. excursies v.a. ’B9,. mcl. hotel v.a. ’159. Hotels
v.a. ’ 29, per eigen vervoer,

i vliegtuig of trein. 020-
-i 6262952 of 070-3645836.
i ANVR/SGR.
> PARIJS: kerstvakantie, 27

' dcc, 4 dgn. ’ 199. Incl. bus,
1.0., hotel in centr., div. ex-

■ cursies. ADW, 06330-50040

" De SNOWEXPRES gids is
uit, 32 pag. vol winterple-

-1 zier. Hot. + app. v.a. ’291p.p. p,w. Bel: 020-6262952.

Kwaliteit in PARIJS, 3 dgn.
v.a. ’l2O. Vertr. elke vrij.,
mcl. ***hotel l/o, tour.car,
veel excurs. o.a. Versailles,
vakbekwame reisleiding.
Apollo Reizen, 075-281385.
ABSOLUUT de laagste
prijs van Nederland. Bus +
skipas + app. v.a. ’ 399.
Eig. verv. ’125 korting.
Spec. kinderkort./arrang.
GoGo Tours, 010-4142599.
Ruim 200 rubrieken bij de
SPEURDERS. Informatie/
brochure via 020-6.805.805.

STUDENTEN-SKIREIS.
Frankrijk, Les Arcsü Bus-
reis, studio en liftpas. Ver-
trek 3, 10, 17 jan. ’459!!
Dubbel Dutch 076-211038
(lid SGR).

Andorra
SNEEUWZEKERE winter-
sport in de PYRENEEËN,
per touringcar, 10 dgn.,
h.p., v.a. ’465; eigen auto,
8 dagen, h.p., v.a. ’ 315.
Voor inlichtingen Andorski

telef. 03440-17699

Cyprus
Ontdek de WINTERZON
met ilios travel, de Cyprus-
kenner bij uitstek. Bel voor
gids met aanbiedingen
htls./app./villa's/fly & dri-
ve/cruises Israël-Egypte.
Telef. 075-179417, lid SGR.

Cyprus: wekelijks prima
verzorgde vliegreizen naar
fijne hotels en app. Bel ons
voor de GRATIS brochure.
Primavera Reizen (SGR),
telef. 079-426350/426236

Turkije
ISTANBUL "'hotel, 8 dgn.
1.0. ’ 499. Campingvlucht
v.a. ’449. Vraag ml. i.v.m.
kerstarrangementen! Tur-
ban Travel, 020-6892415. -
TURKIJE-VOORDEEL
Wekelijks 8 vluchten, naar 5
Turkse steden, 'camping-
retourvluchten v.a. ’ 485.
"Hotel pakketreis v.a. ’ 598.
Super-Reizen: 040-436600.

Verlangt u naar zon,
warmte en zwemmen? Kies
Noord-Cyprus, 8 dgn., 1.0.,
’599. ISTANBUL "'hotel,
v.a. ’399. Campingvlucht

’ 385. Alp Tour, telef. 020-
-6222887/6237208.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.00 tot 21.00 uur, kunt
u uw SPEURDER opgeven.
Telef. 020-6.805.805.

Hongarije
BUDAPEST, 7-daagse
busreis mcl. cxc. al v.a.
’349. Ook speciale kerst-
en oudejaarsreizen! Folder?
Bel Speciale Reizen Cen-
trale, 050-145800/020-
-6202121. ANVR.
Luxe BUSPENDEL naar
Hongarije! Vertrek uit Ne-
derland 20-12-'9l en 02-
-01-92 Retour uit Hongarije
21-12-91 en 03-01-92
Opstapplaatsen: Gronin-
gen, Amsterdam, Utrecht
en Arnhem. Retourprijs

’ 295. Vraag nu naar onze
gratis folder. Rapide Tours,
05921-43300.
Kerst in BUDAPEST! 7
dgn. v.a. ’289. Info bel
R&M Reizen, 076-200717.

Voordelig JAGEN in Hon-
garije op groot en/of klein
wild in de uitgestrekte, on-
gerepte jachtgebieden. Ge-
heel verzorgde jachten
(ook individueel). Inclusief
klasse-accommodatie, fa-
milie/culturele/folklore/
heil-thermaalbadprogram-
ma's naar keuze. Alle jacht-formaliteiten worden ver-
zorgd door onze Hongaarse
jachtorganisatie. Info en
folderaanvraag 030-251366
tijdenskant.uren.
8-dgse. kerstreis BUDA-
PEST ’649. Inkl. vervoer,
halfpension, ekskursies,
operabezoek, reisleiding.
Veel extra's. N.1.T., 085-
-452424.

Italië
PENDEL/SNOWEXPRES:
hotels v.a. ’217 p.p.p.w.
Skipendels v.a. ’ 139. Bel
020-6262952 ANVR.
Italië: SKIËN op 2500 m.
Hot. (h.p.) + bus v.a.
’369. Ticket Easy: 020-
-6205191 (SGR/ANVR).

Met kerst of oud en nieuw
naar FLORENCE of Rome.
7-daagse busreis Florence
mcl. logies/ontbijt, ’ 499.
Rome, ’599. Folder? Bel
Speciale Reizen Centrale,
050-145800, 020- 6202121.

Toscane & Umbrië
Bestel defull colour Maars-Cuendet brochure met ca.

1500 luxe villa's,kasteeltjes, appart, fattoria's etc.

’ 15toegestuurd en ’ 9afgehaald

Reis Adviesbureau Hageman B.V.
Leidsestraat 39,1017 NV Amsterdam, 020-6267520

Oostenrijk

Bex Reizen - Wintersport
Een uiterst geselecteerd aanbod van 10- of 17-daagse
buspendel en 8- of 15-daagse autöreizen naar Oosten-
rijk, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland.

Per luxe of Royal Class touringcar met diner/ontbijt en
vertrek iedere vrijdagnamiddag via een snel aan- en
afvoerservice door Nederland. Bij autöreizen aankomst
en vertrek op zaterdag.

De prijzen zijn vanaf, per persoon, en gelden voor 1 week

jan feb feb
bus bus auto

Oostenrijk
Zeil am Ziller, Klammerschneider lo ’379 ’479 ’389
Achenkirch, Gasthof Hueber HP ’ 453 ’ 528 ’ 438
Reutte, Htl Leuprecht HP ’ 455 ’ 539 ’ 449
Lermoos, HtlRosé HP ’515 ’599 ’509
Pertisau, Htl Christina HP ’499 ’689 ’599
Maurach, Htl Edelweiss HP ’ 539 ’ 712 ’ 622
Zeil am Sec, Htl Lukasmayr HP ’ 549 ’ 724 ’ 634

Nog ruime keus in Stuhlfelden, Ebbs, St. Jacob in Haus,
Filzmoos, Kirchberg, Kirchdorf, Krimml, Hinterglemm en
Söll.

Ook autöreizen naar: ZWITSERLAND, Saas Grund of
Saas Almagell; FRANKRIJK, Vanoise/La Plagne of Les
Arcs; DUITSLAND, Sankt Englmar in het Beierse Woud.

Vraag nu de gratis

Bex Winter Vakantiepost '91/92
06-8340
(ANVR/SGR)

GRANDIOOS veel skimo-
gelijkheden: 10-dgs. bus-
reizen van Kerst tot Pasen,
iedere vrijdag naar Niede-
rau, gasthof Enzian, h.p.,
v.a. ’465; * Gries, hotel
Fernerkogel, h.p., v.a.
’460, * Gerlos, pension
Wildspitze, 1.0., v.a. ’299;
* Hinterglemm, pension
Wolfgang, h.p., v.a. ’673;
* Zeil am Sec, pension
Barbara, h.p., v.a. ’493;
* Lungotz, h.p., v.a. ’499;
* Kals, htl. Krone, h.p., v.a.
’399; ' Kartitsch, gasthof
Sonnblick, h.p., v.a. ’482
* Sillian, pension Gesser,
h.p., v.a. ’426.... En nog
veel meer... Brochure?
Rekro Reizen, 010-4142233
tot 2200uur.

hotelplan
Wintersport-

specialist no. 1
NU MET UNIEKE

SNEEUWGARANTIE!

Ga naar uw reisadviseur
of belreisburo Rijswijk
Telefoon 070-3958575

■

KIRCHBERG (Tirol), comf.
4-pers. app., eigen Z.-terras
schitt. uitz. 04970-12881.
T.h. 5-pers. app. in Apart-
hotel te MITTELBERG
(Klein Walsertal). Ook met
Kerstmis. Inl. 080-226165.
PENDELS. Sneldienst zon-
der overstap. Royal Class
v.a. ’l5O. N.1.T., 085-
-452424
KROKUS/hotel Hohenra-
mer, Rheutte, nog enkele
kam. met douche/toilet, 7
dgn., ’426 p.p. Prachtig
skigebied, plm. 6 min. (Ha-
nenkam). Inl. 08330-15043.
KROKUS, 29-2 Maishofen
bij Saalbach, nog div. 3/4-
pers.kam., d./t. h.p., 8 dgn.,
auto, ’499 p.p. 10 dgn.,
bus, ’ 689 p.p. Ook nog div.
andere mog.heden, Edel-
weiss Reizen, 01807-14844.

Skivoordeel!
Vijfsterren-ski in Saal-
bach/Hinterglemm voor de
prijs van 2 sterren. Halfpen-
sion in Maishofen v.a.

’ 299! Verder vele super-
voordelige aanbiedingen in
Oostenrijk, Zwitserland en
Frankrijk al v.a. ’239.
Vraag de gratis gids.
Speciale Reizen Centrale,
020-6202121/050-145800.

PENDELEXPRES
skipendels v.a. ’ll9. Spec.
groepstarieven. Bel: Ó2O-
-6262952 ANVR.

TELETRAVEL
presenteert

SUPERSKIEN
Ook u kunt voordelig naar
Hopfgarten, Fügen of
Süd-Tirol. Bus, HP, skipas
en les v.a. ’ 595 p.p.!
Vraag ons gratis magazine

01650-55855
LID SGR/ANVR

WAIDRING/Tirol, 7 dagen
pension m. ontbijt, mcl. 6
dgn. ski-school, 7 dgn. ski-
liften, ann.verz. en sauna,
v.a. ’540. Inl. VVV Wai-
dring, postbus 212 7740 AE
Coevorden, 05240-14809 of
05910-23347.
ALL-IN v.a. ’725, 10-dgs.
busreis h.p., 7 dgn. Ski-pas,
6 dgn. ski-les, 7 dgn. ski-
uitr. Dolomieten skisafari
v.a. ’Bl5. 10-dgse. busreis
h.p., 7 dgn. Ski-pas, 6 dgn.
skibegeleiding, 7 dgn. ski-
uitr. Langlaufsafari v.a.
’570. 10-dgse. busreis,
h.p., 3 halve dgn. 1.1-les, 7
dgn. uitr., 3 langlaufexcur-
sies. Groepskorting v.a. 10
pers. Ook met eigen auto
mog. Reisburo Joytours, lid
ANVR/SGR, 070-3633939.

Ski 1992
Goed, GEZELLIG, sportief.
Gratis folder: PBN, 020-
-6263600.
DUITSLAND, 2- en 3-
dgse. weekendtrips naar
Winterberg/Bad-Berle-
burg. Voor mdiv. pi. groe-
pen. N.1.T., 085-452424.
Wintercaravans t.h. op
camping bij ZELL AM SEE
en Kaprun. Inl. Caravan In-
terland, 02158-25533.
Veel keuze naar SNEEUW-
ZEKERE gebieden. Doorlo-
pend specials, ook met
kerst/krokus/pasen. 6 dgs.
kerstreis reeds v.a. ’ 279.
N.1.T., 085-452424.
VAK.WON. in Oostenr. en
Zw.land. Krokus vrij. Buro
Alpenhuis, 050-142035..WINTERSPORT, bus-, au-
to- en treinreizen naar de
betere skigebieden v. Oos-
tenr., Zwits., Ital. en Frankr.
Gratis gids. Edelweiss Rei-
zen, 01807-14844. Lid SGR.
De SNOWEXPRES gids is
uit, 32 pag. vol winterple-
zier. Hot. + app. v.a. ’29
p.p. p.w. Bel: 020-6262952.
LUDIEK. Sinds 1949 de
beste sneeuwbestemmin-
gen. Vraag onze brochure.
Telef. 020-6767925.

TELETRAVEL
presenteert

SCHLADMING
Hotel in centrum, op 600 m
van lift! Totaal 78 liften bij
de Dachstein-gletscher.

" Vraag ons gratis magazine
01650-55855

LID SGR/ANVR
DE SNEEUWSPECIALIST:

,10 dgn. bus/h.p./skipas
naar Sarentino, Itter, Reith
en Mauterndorf, v.a. ’499.
10 dgn. mcl. bus/h.p. naar: Mayrhofen, Saalbach en
Zeil am Sec, v.a. ’399..Bizz: 050-144255, lid SGR.
SEEFELD-Tirol, t.h. luxe
2-k.app. (60 m 2), compl.
inger. v. 4 pers., balk. Z.,
badk., KTV etc. Vrij:

i 21-12-91 t/m 4-1-92 Te-
i lef. 01804-15565.
KROKUSAANBIEDINGEN
voor jongeren. Vertrek: 28

I febr. 1992 10 dgn. Prijs mcl.

'busreis, verblijf h./p. en lift-

"pas! Kaprun ’729!! Ellmau
'’699!! Oberau ’689!!» Utendorf ’659!! Vraag nu

'- de folder aan! Dubbel
p Dutch jongerenreizen. Te-

lef. 076-211038(lid SGR).
Herfstskiën op gletscher

1Solden, mcl. skipas/pen-
sion h.p. en luxe bus
slechts ’ 585 p.p., vertr. 26

f okt., 2-9-16-23 nov., 7-14

' dcc. Boek tijdig. Gratis bro-
chure REKRO REIZEN,
010-4142233tot 2200uur.
10-dgs. Kerst- of Nieuw-
jaarsreis voor ALLEEN-
GAANDEN (wintersporters
en niet-wintersporters).
Royal-class bus, excursies,- ""hotel, h.p., ’lO9B p.p.
FT-Reizen, 030-735301.
Scheffau, luxe app., dir. bij
gondel, 4-11-18 jan. spe-
ciale prijs. Ook nog Kerst.

IKorting liften en les. VAN
; BEEK, 02207-41703/12520.

CHATEL skireizen: chalets
met hotel-service, o.a. Fiss,

; St. Anton. Inl. 030-340358.
KROKUSSPECIAL 9 dgn.
Villaeher Alpen ’649. Inkl.
vervoer, halfpension, 5 da-

i gen skihuur, skiles, skipas.
i N.1.T., 065-452424.
I TELETRAVEL

presenteert
REITH lA.

i Gezellig en prima skiën in
Tirol. Bus, halfp., skipas en
skiles kan al v.a.

’ 835 p.p.!
Vraag ons gratis magazine

01650-55855
LID SGR/ANVR

Sneeuwplezier. Nieuwe wintersportbest» Introductieprijzen v.a. ’328. p.w. h.p. Sneeuwzeker. Ba-
laton Travel, 073-425738.
Oostenrijk, OBTARRENZ,

ïTirol. Nieuw vakantiehuis
i voor winter '91-92 4-£. pers., per dag O.Sch. 70C. mcl. Minimaal 1 week, Compleet ingericht. Inlich-
tingen: telef. 04923-65570.
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L____.___aJ Tel:020-6805805 Fax:o2o-5858030 Postbus 376 IOOOEB Amsterdam

Oostenrijk
Wintersport, Fügen Haus
Margarethe, LO v.a. ’2OO
p.p. App. Central v.a. ’285
p.p. Vraag naar onze win-
tersportgids. TELETOURS
SGR/ANVR, 04904-14858.
Extra KROKUS-AANBOD
v.a. ’419. Bel Snowexpres:
020-6262952 ANVR.
GLETSCHERSKIEN, 6-
dgse. touringcarreis Pitzta-
ler Gletscher/Tirol. Inkl. pri-
ma hotel, halfpension, kam.
do/wc, liftpas, transfers
gletscher, nachtpendel
heen- en terugreis. Vertr.:
14-11, 21-11 en 5-12 ’535
p.p. Inl. pi. res.: Snelle Vliet
Reizen (SGR/ANVR),
01846-17900 of uw
ANVR-reisburo.

Scandinavië
Enkele reis aangeboden
NOORWEGEN, ’6OO. Te-
lef. 020-6360747.

WINTERSPORTERS opge-
let!!! Skiën met Kerst?
Dubbel Dutch heeft de
scherpste aanbieding naar
het Zillertal (tot 3200 mü)
Vertrek: vrijdag 20 dcc.
1991, 10 dagen all-in reis
(bus, verblijf h./p. in luxe
accom. mcl liftpas!) voor
slechts...’699. Bel 076-
-211038 (lid SGR).
SNEEUWBERG, luxe, snel-
bus, zonder overstap, ’ 128
retour. Ook royal class.
075-216156.
Kerst en Krokus 10 dgs.
busreis h.p., ski-geb. Wil-
der Keiser, v.a. ’499. Inl.
FT-REIZEN, 030-735301.
WINTERSPORT. De gran-
dioze nieuwe gids is uit. Per
luxe bus of eigen auto mcl.
bv. skipas-les-huur. Gratis
brochure??' Rekro Reizen,
010-4142233tot 22.00 uur.

Spanje
11-daagse KERSTREIZEIv
Lloret de Mar, hotel Samba
Copacabana, v.a. ’ 699
Boosten Reizen, lid SGR
Bestel nu gratis zomergidj
1992Telef. 045-227777.

Carihuela
Vliegreis mcl. app.

Vlak bij strand en zee

2 weken ’ 750
4 weken ’ 950
Prijzen p.p., min. 2 pers.
v.d. Vlugt Reisservice

020-6178511
Costa Brava v.a. ’ 210ret.
Barcelona v.a. ’ 210ret.
Salouv.a. ’ 225ret.
Costa Blanca v.a. ’ 250ret.
(Bijna) dagelijks naai
Spanje. 29 bestemmingen
Luxe bussen, toilet, video
airco, royal class.

Iberbus
020-6241010, 010-4130978

OPPAS huis, echtpaai
55+, wil op huis passen er
zorgen voor dieren etc
Costa Blanca/Del Sol
Telef. 076-611416.
EURORAPIDE, 2x p.w. pei
luxe bus rechtstreeks naai
diverse bestemmingen ir
Spanje. Al v.a. ’ 209 retour
Telef. 030-414747, lid SGR.
FUENGIROLA, Costa de
Sol. 6-pers. villa, zwemb.
telef., auto. 04920-38255.
Direct a.d. Midd. Zee gel
schitterende 8-pers. VILLA,
op 1800m. 02992-1620.
STUNTS/last minutes en
annuleringsreizen. Bel GTA
Reizen, 020-6126237/
6187585, SGR/ANVR.
MORAIRA, riante vrijst. vil-
la m. zwembad, gar., nabij
zee, rust, omg. 03484-1862
ALLEENGAANDEN
Kerst/nieuwjaarsreis Salou
12 dgn., vertr. 23 dcc,
htl. *" VP, mcl. Roya
Class bus en excurs. ’ 999.
TELETOURS SGR/ANVR,
04904-14858.
MALAGA, auto t.h. v.a.

’ 250 p.w., excl. BTW. Van
9 tot 13 uur: 09.345281141E
(Ned. sprekend).
Bustoers heeft een extra
AVONDDIENST op vrijdag
20-12 naar de Costa Blan-
ca, 17 dgn. mcl. app. Torpa
’520 p.p. T/m 13-12 10
dgn. ’ 385 p.p. Ook nog en-
kele Torpa app. beschikb.
voor overwinteren. Info:
010-4124444.
Strandhotel. Marski/Bla-
nes/iedere vrijdag/10 dg./
v.p. per luxe bus, ’ 299.
REKRO REIZEN, 010-
-4142233 tot 2200uur.
TORREVIEJA, bungalows
op park Los Angeles, terras
en tuin op zonzijde. Aan-
bieding! 20 wkn. = ’ 2200.
Telef. 079-411565.

JAVEA, zeer luxe villa voor
overw. of vakantie, veel pri-
vacy, zeezicht, groot eigen
zwemb. en tennisb., centr.
verw., satell.tv en vele an-
dere luxe. Redel. huur. Te-
lef. 030-934060 of 03402-
-39796.

j Last minutes...
i'Ticket Easy, lid SGR/ANVR

020-6205191'

Siroco
Benidorm

GEZELLIG EN VERZORGD
aanbod nov/dec
15n0v.-22dec, 38dagen

1-k.app ’ 595 p.p.
2-k.app ’ 750 p.p.
2-pers. p. app. mcl. busreis
OOK VLIEGVAKANTIES

078-102793
DENIA: villa m. zwembad
te huur, maxim. 10 perso-
nen. 02295-1392
COSTA BLANCA (Denia),

r v. part. app., bij zee, gr. bal-.kon. Ook overwinteraars.
i.Na 18 u. 05130-23858.
COSTA BLANCA. Over-
winteren in Calpe, app. in
prachtig park, 300 m van
zee met zwemb., tennisb.

r etc. Ook reeds voor zomer
t 92 Telef. 078-196448.

15-daagse BRIDGE-REIS

" v.a. 2-2-92 hotel Catarina,
Playa del Ingles. Bij dit ar-

r rangement is inbegrepen:
r incheckproc. op Schiphol,
ï vliegr. A'dam-Las Palmas. v.v., transfer vliegveld/ho-
tel v.v., reisverz. plus ann.-

'\ verz., op basis van half-
pens., uitgebr. ontbijt- plus
dinerbuffet, meesterpunten

' volgens NBB-schaal, prijsje

' voor elke deelnemer. Prijs
'’2195. Reis/bridgeleiding- Jan en Mies Hendriks, Den
1Helder. Bridge-informatie:
) 02230-33767). Reisinfor-
matie: Toerkoop Reisbu-

reau Euroblik, 02230-22424,
■. lid SGR/ANVR.

'hotelplan
i Canarische

Eilanden
GRAN CANARIA

i TENERIFE
) GOMERA, LA PALMA

i Ga naar uwreisadviseur
I of bel reisburo Rijswijk

Telefoon 070-3958575
iCANARIA, extra kerst-
) vlucht v.a. Brussel. Mesker
&v.Wijk, ml. 076-211349.
Javea OVERWINTEREN,: comf. vrijst. villa met verw.,Inl. 02159-49647.
DENIA: overwinteren, ge-
rief, bung. a. breed
zandstr., 2 sl.k., ’530 p.m.
055-218137.-VINAROZ, t.h. riante vrijst.

'villa aan zee, rust en priva-
-1cy. Inl. 079-311341/411179.
BENIDORMZON. In nov./
dec./jan./febr./maart per
superdeluxe bus ied. vrijd.
naar Benidorm. Gratis diner

' en ontbijt in de bus (dus
geen dure wegrestaurants).

'Hotel 10/17 dg., nov., VP,
v.a. ’ 367//539 p.p. App.
10 dg., nov., v.a. ’249 p.p.,
langer ook mog. Brochure?
Rekro Reizen biedt meer
dan alleen een busreis.
010-4142233tot 22.00uur.

De Nationale Aanbiedingen Lijn
van D-reizen

ALLE LAST-MINUTES EN CAMPINGVLUCHTEN
van de gezamenlijke Nederlandse Touroperators

LastMinutetop-10
1. GR: CANARIA: 8/15 d. bung., 13/20/27 nov va 650
2 TUNESIË: 8/12/15d. hot., 16/19/23/26nov va 469
3. LANZAROTE:B/15d.app.,21/23nov va 595
4. ALGARVE: Bd. app., 22/29 nov, 6dec va 445

.5. COSTA DELSOL: 8/15d. bung., 9/16/23-11 ...va 499
;6. FLORIDA: 10/17d. auto/hot., 10/17/24nov va 870
7. TENERIFE: 8/15d. app., 8/15nov va 775
8. JAMAICA: 16d.app., hotel, 14/21 nov va 1785
9. LONDEN: 2-d. vliegreis, hot. l/o, vertr. dag va 284

10. FRANKRIJK: skiën, 1,2 w. app., 21/28dec va 309

Bel 02503-25 2 22
Ma.-vr. van 09.00-17.30uur, za. van 09.30-15.30 uur

óf 24-uurs band met deTOP-10 02503-26222
NIEUW: TOP-10ook per FAX opvraagbaar... 02503-36324
óf bij een van de 44D-REIZEN WINKELS (ANVR/SGR)

Gran Canaria
r

; 8 dagen ’BOO; vertrek op 10,17 en 24 november. Keus uit diverse bungalows en appartementen o.a.
MIRAFLOR-ORINOCO-FORTUNA-

MASPALOMAS LAGO-TAJARASTE-DON QUIJOTE, Vraag uwANVR-reisburo ofi ZONNETOUR

" 020-6240161, lid ANVR/SGR
Speciale 12-daagse
kerst- en

nieuwjaarsreis
INTER TRAVEL HOLLAND

kontrakteerde het eksklusieve superluxe hotel
MERCEDES in Lloret voor alle gasten, dieKERST en

NIEUWJAAR op een andere wijzewillen beleven. Inbegrepen: vervoer per luxe Royal Class touringcar,
volpension, zeer uitgebreid KERST-diner, oudejaars-
avond diner-dansant, gratis wijn of sekt, elke avond live
muziek, 4 gratis ekskursies naar o.a. Barcelona, Andorra,
Montserrat, bezoek night-club, nieuwjaarsdag met
tombola met als hoofdprijs 1 week gratis verblijf in Hotel
Mercedes.
Kamers voorzien van bad/douche/toilet, balkon,
telefoon en verwarming.

Prijs/1259per persoon
Voor boekingen en inlichtingen

Kantoor Vianen 03473-76024
Kantoor Rotterdam 010-4777444.Kantoor Wormerveer 075-214445

Concordia ***** Superbus
DE BESTE SERVICE V. EEN LAGE PRIJS!

IElke ma. en vr. COSTA BLANCA v.a. ’ 245. AANBIE-
DING 10dgn. Benidorm mcl. app. v.a. ’ 279. 05213-1333.

Van Ham Reizen!!!
AANBIEDING:

4 weken BENIDORM, 2 pers., in luxe app.
Vertrek 22-11 a.s. ’ 645 p.p. mcl. busreis

i Per super luxe ROYAL CLASS (Neoplan) snelbussen, Elke maandag en vrijdag naar Denia- Benisa
BENIDORM-Alicante-Torrevieja en La Manga

Info/wintergids Van Ham Reizen - Venray, 04780-81725
Ook op zaterdag 10.00-16.00uur

Lid SGR nr. 1673

BIJ VAN HAM ZIT U GOED!!!
Portugal

55-PLUS? Speciaal voor u
organiseert 55+ reizen de
mooiste vakanties naar de

; Algarve. U heeft de keuze
i uit vele appartementen en

hotels, kunt deelnemen aan
de eigen excursies en aan
de activiteiten die de reislei-
ding organiseert. Inl. 55+
reizen Baarn, 02154-22041
(ma./vr. 9-17).
FARO, luxe camperver-
huur, periode nov. '91 t/m
mrt. '92 Inl. 05930-24643,
tijdens kantooruren.
28-daagse TOURINGCAR-
REIS in de lente naar Por-
tugal. Met bezoek op de
heen- en terugweg aan in-
teressante steden, verblijf
in goede hotels op basis
van halfpension ’ 2460 p.p.
Vertrek op 1, 8 en 15 maart.
55+ reizen Baarn, 02154-
-22041 (ma./vr. 9-17).
ALGARVE: winter en/of
voorjaar 4 weekjes in de
zon al v.a. ’ 675. Wekelijks
prima verzorgde korte of
lange vakanties naar de
zonnigste app. en hotels in
het sfeervolle Monte Gor-
do. Ter plaatse eigen reis-
leiding. Primavera Reizen
(SGR.. 079-426350/426236

Unieke 28-daagse reis
Spanje/Portugal per tou-
iringcar. Heenreis: ontdek
i Madrid, Toledo, Cordoba,
i Sevilla. Teurgreis: ontdek
i Lissabon, Obidos, Fatima,
i Nazare in de Algarve. 2 we-
ken ontspannen verblijf in
een comfortabel hotel. Ver-
trek in dcc, jan., feb.,
maart, 28 dagen halfpen-
sion v.a. ’ 2495.

1PRIMAVERA Reizen
(SGR), 079-426350/426236
ALGARVE-VOORDEEL
v.a. 1 nov. wekelijks.
"App./hotel pakketreis v.a.
f398. "camping-retour v.a.
’395. Verl. app. v.a. ’4O.
Autohuur ’195 per week.
Super-Reizen: 040-436600.
Aan de WESTKUST. T.h.
mooi huisje, niet ver van
zee, 6-pers. 040-532682.
In rustig deel Algarve voor-
malige WINDMOLEN t.h.
Uniek en zeer vrij gel. Uit-
gebr. ml. telef. 080-240389.
ALGARVE-Lagos e.o.
Vak.huizen/villa's m.
zwemb., 2/18 p. Indiv. serv.
Portucasa, 01620-55942

Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805van 8-21 uur.

Zwitserland
FIESCH, t.h. gezellig zonnig
chalet in skigeb. tot-2900 m.
Telef. 085-433857.
SKIVOORDEEL! Portes du
Soleil (650 km piste), H.P.
én skipas in een superski-
gebied v.a. ’525. Verder
vele voordelige aanbiedin-
gen in Oostenrijk en Frank-
rijk al voor ’ 239. Vraag de
gratis gids. Speciale Reizen
Centrale, 050-145800/
020-6202121 (ANVR).
T.h. appart. in WALLIS,
nog vrij na 21 maart 1992
Telef. 01751-17026.
Vak.app. m. gar. en zonne-
balk., 2/3 kam., in ALBI-
NEN-Wallis. Info 09-
-41.33541306.
WALLIS, privé-app.,
prachtig wandel- en skigeb.
V.a. ’ 300. Inl. 075-703185.
LES COLLONS (Wallis),
zonn. gel. chalet, 1800 m,
bij liften. 085-336604.

ENGELBERG-Centr., luxe
app., 4-p., 2 balk. o.h. zui-
den, met gar., nog enkele
weken vrij. 08894-17845.
PENDEL/SNOW EXPRES:
hotels v.a. ’ 539 p.p.p.w.
Skipendels v.a. ’ll9. Bel
020-6262952 ANVR.
GRACHEN, t.h. 8-pers.,
vrijst. chalet, kerst en pasen
bezet. Inl. 02159-48988.
Gevr. 21-12 t/m 4-1, zonn.
CHALET, 6-pers., liefst bij
piste of lift, wij zijn beslist
netjes. 02158-26074
Wij ADVISEREN reflectan-
ten, aan adverteerders die
foto's vragen, eerst dan
een foto te zenden nadat
naam en adres bekend zijn,
daar wij niet voor het re-
tourzenden van foto's kun-
nen instaan. Indien men als
reflectant ongevraagd een
foto inzendt, vergete men
niet de porti voor terugzen-
den in te sluiten.

Malta
i

155-PLUS Vakanties naar de
1mooiste plekjes van Malta:
i55+ reizen Baarn, 02154-
-l 22041 (ma./vr. 9-12).

'hotelplan
Malta, Gozo

ZOALS U DAT WILT!
i

Ga naar uwreisadviseur
of bel reisburo Rijswijk
Telefoon 070-3958575

FLY-DRIVE Malta ’445.
Ontdek de mooiste plekjes
van Malta. 1 week, vliegreis
en huurauto, prijs p.p. bij 2
pers. Vertrek 30-11, 7 en
14-12 55+ REIZEN, Baarn,
02154-22041 (ma./vr. 9-17)
TRAVEL TIME. Vraag naar
onze gids. 3 weken, ’ 739.
Bel 070-3106965. Lid SGR.
DOCUMENTATIE over ge-
rubriceerd adverteren? Bel
de Speurderadviseuse
(m/v) op 020-6.805.805,
van maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 21.00 uur.

Roemenië

hotelplan
Wintersport-

specialist no. 1
OOK VOOR ROEMENIE

NU MET UNIEKE
SNEEUWGARANTIE

Ga naar uwreisadviseur of
bel reisburo Rijswijk
Telef. 070 - 3958575

RETOUR BOEKAREST
of Timisoara

V.a. ’ 540
KOTT REIZEN

020-6421650/6427333
DOCUMENTATIE over ge-
rubriceerd adverteren? Bel
de Speurderadviseuse
(m/v) op 020-6.805.805,
van maandag t/m vrijdag
van 8.00tot 21.00uur.

Polen
Nieuw: 10 dagen winter-
sportvakantie voor slechts
’495 o.b.v. HP. KERST-
REIS: 10 dagen voor ’535
mcl. 3 excursies van 20 t/m
29 dcc. Trans Europe Rei-
zen, bel voor gratis folder,
04406-13661^

WINTER-vakantie in Polen.
Diverse luxe accommoda-
ties. Unieke 10-daagse
kerstreis. Gratis brochure.
S.O.P. 04199-3195.
Ruim 200 rubrieken bij de
SPEURDERS. Informatie/
brochure via 020-6.805.805.

Tsjecho-Slowakije
PRAAG en Z.Bohemen t.h.
won. en app., pracht, ge-
bied. Reerea, 05780-13992
PRAAG, 5-dgse. shopping-
tour ’lB9. Inkl.: vervoer,
halfpension, stadswande-
ling onder leiding van een
gids. Veel vetrekdata in
nov./dec Ook kerst- en
voorjaarsspecials. N.1.T.,
085-452424
Nieuw: 10 dagen winter-
sportvakantie voor slechts
’559 o.b.v. HP. KERST-
REIS: 10 dagen voor ’625
mcl. 3 excursies van 20t/m
29 dcc. Vraag naar onze
gratis folder. Trans Europe
Reizen, 04406-13661.

Kerst in PRAAG! 7 dgn. v.a.

’ 289. Info bel R&M Reizen,
076-200717.
CITY EXPRES: 6-daagse
busreis naar Praag v.a.
’399. Hotels en app. v.a.

’ 39. Eigen vervoer, vlieg-
tuig of trein. Bel: 020-
-6262952 ANVR.
PRAAG: 6/7-dgn. kerst-
plus nieuwjaars-reizen, v.a.

’ 275. SISC, 020-6265623.
SNEEUWPLEZIER, nieuwe
wintersportbest. in Hoge
Tatra. Kerst, krokus, ’ 359
p.w. h.p. (ook andere per).
Sneeuwzeker. Balaton Tra-
vel, 073-425738.

MARTINAIRS
FLORIDA:

5 X PER WEEK
NON-STOP.

Als u naar Florida gaat, danvliegt u natuurlijk
met Martinair, want gemakkelijker kan het niet:
- 5 x per week, aanvlieghavens Miami, Tampa en
Fort Lauderdale
- non-stop, dus overstappen is nietnodig
- geen beperkende voorwaarden, ticket 1 jaar
geldig
- zeer gunstige tarieven, vergelijkbaar met die
van andere maatschappijen
- reizen met de Boeing 767-300ER. keuze uit
economy of Star Class zitplaatsen

Ga naar uw reisbureau voor meer informatie
en boekingen.

MARTINAIR. DAT IS METEEN VAKANTIE.
PRAAG: luxe app. v.a. ’25.,
"Bohemia" 076-201928.-——- —-—Pendelbus naarKarlovy||
Vary, Praag en Brno, ’ 189,
v v vertrek iedere zaterdaov.v. vertrek iederezaterdag..Tevens d,v. verzorgde
meerdaagseexcursiereizen|
v.a. ’ 289. Info en boeking
bij: Tailormade Travel,
03480 24700
PRAAG, 8 dagen, bus. l/o,
prima hotel. 23-11,
14/21/28-12 ’295. Ver-
huur kamer/app. Praag.~ uu .1 *c5e72°5-1547 n'

DaAA ~ , .ul4PRAAOkamers pL ontbijt.
v.a. ’2O p.p. Niet-rokers.
n 01 184-66744.

-^r-, —z———; rp"ook met KerSt vak.verblij-
Tsjechoslowakije en* p jUBO

REZEN>o9. 4a29gol 2l.: -No9 enkele Patsen vrij op
onze 6-daagse kennisma-
kin9sr.eis naar PR*A£ met

?? *en"."- "5< 10' " de
T
e' Pr"s'24s

°bv' HP, Trans tEur?p.e
Reizen, bel voor gratis fol-
der 04406-13661.

Kerstreizen v.a. ’ 499
Praag, wekelijks bus- en vliegreizen. 7-daagse busreis
mcl. logies/ontbijt al v.a. ’ 299. 8 daagse busreis mcl.
halfpension en veel cxc, ’ 599. Vliegreizen v.a. ’ 625.
Ook kerst- en oudejaarsreizen naar Praag, Budapest,
Florence en Rome! Folder? Bel Speciale Reizen Centrale,
050-145800/020-6202121. ANVR.

Bulgarije
Balkan Holidays-Bulgarije
Specialist (lid SGR), biedt
de goedkoopste VLIEG-
SNEEUWVAKANTIE.
Voorbeeld: 9 dgn. hotel
h.p., mcl. gratis skipas
t.w.v. ’lO6 voor slechts
’7lB p.p. Skilessen (En-
gels/Duits), 4 u. p.d. ’136.
Bergen tot 3000 meter,
Kosten ter plaatse: bier

’ 0,75, thee ’ 0,20, koffie
’0,60, fles wijn ’4 etc.
Men geeft gem. slechts
’l5O p.p.p.w. aan extra's
uit ter plekke. Kuur en
kerstreis naar 4-sterrenho-
tel Sandanski, mcl. vlieg-
-reis, hotel v.p. etc, van
’1779 voor ’1448. Voor
info: bel 020-6209400 of uw
reisburo.

Marokko
Campingvl. v.a. ’650.
Vraag onze winterbrochure
MEDITOURS, 070-3808921

EavntPayM _.8-daagse vliegreisCairo,:
mcl. hotel en excursies,
vertr. elke vrij. Kerst nog.mog.. ’1199. TELETOURS
SGR/ANVR, 04904-14858.
Akt. 15-dgse rondreis, kl.
gr.; 16 febr., 8 mrt., ’ 1575.
ROSETTA, 080-227087.
EGYPTE + Sinaï, 22-dgse.
rondreis, ’1790 Vertr. 15
dcc. Afriesj Exp. 020-
6623953, lid SGR.

U.S.S.R.
PERESTROJKA Reizen,
uw reispartner voor de
Sovjet-Unie: vakantie- en
zakenreizen, besloten
groepsreizen. Vele vertrek-
data. Moskou en Sint Pe-
tersburg, 8 dagen volpen-
sion en excursies, nog en-
kele plaatsen op 1 decem-
ber vanaf Schiphol, ’ 1295.
Bilthoven, 030-250040,
ANVR/SGR.
PERESTROJKA Reizen,
Uw reispartner voor de
Sovjet-Unie: vakantie- en
zakenreizen, besloten
groepsreizen. Vele vertrek-
data. Bilthoven, 030-
250040 ANVR/SGR.~ ~

' unesie
Kerstaanbieding: 1 week,
n P- 'nc' kerstdiner, v.a.

’ 845. Vertrek 20/21 dcc.
TUNIS TRAVEL, 020-
6164596, lid SGR.
Speciale aanbieding: 1 wk.
*note' P- /880, vertrek 8
en 9 nov. TUNIS TRAVEL,
020-6164596, SGR.— , ~._ ...——va ’465. Tunis
(,^?lTn |RQV°°: v^"MEDITOURS, 070-3808921

DOCUMENTATIE over ge-
rubriceerd adverteren? Bel
de Speurderadviseuse
<m/v> °P. 020-6.805.805,
van 7^and^> 7/m vrl'da9
van 8.00 tot 21.00uur.

Afrika

hotelplan
Kenia

ZOALS U DAT WILT!

Ga naar uw reisadviseur
of bel Reisburo Rijswijk
Telefoon 070-3958575

Extra's!
Vrienden, familie

of zomaar vakantie in

Zuid-Afrika
Bel maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren en

*opzaterdag van
10.00-15.00uur

Wereldcontact
(lid ANVR/SGR)

"03438-23411
03412-56564
04192-19035

Verre reizen met extra's
Trans-Sahara + safari, per
truck, vertr. maart, 9 jr. erv.,
4wkn. ’ 1450. 075-158811.

KENIA en Tanzania 21-
-dgse. kampeertrektocht,
vertr. 21 dcc. ’ 2550. Afriesj
Exp. 020-6623953, lid SGR.

KENIA

Mombassa
v.a. ’ 1695

9 dagen inkl. direkte vlucht
v.a. Schiphol en verblijf in
hotel (logies & ontbijt).
Ook vele safari-
mogelijkheden.

NBBS Reizen
Voor boeking en informatie

bel tijdens kantooruren
071 -221414, 020- 6205071
030-314520, 010-4149822
050-126333 of 085-421039
of ga langs bij éénvan de
NBBS Reiswinkels in 25
steden (lid ANVR/SGR)

6 ontdekkingstochten door
ongerept Afrika. Trans Sa-
hara - Transjungle - Wild-
parken - Donker Afrika -Warme hart - Zuidelijke ex-
ped. V.a. ’1295, AMFIBIE
TREKS, 015-623683.

Azië

Sri Lanka
Special

12-daagse
rondreis

wekelijksvertrek van
15 nov.'9l -31 maart'92

VANAF

’2675
COLOMBO, HABARANA

KANDY, N.ELYIA,
YALA EN GALLE

3-STERREN HOTELS LO
Vervoer per lijndienst

Voor info en reserveringen

K-Tours
020-6463331

Sri-Lanka ’ 1425, mcl. hotel
1.0. ’1795, mcl. 8-dgn.
rondtour 1.0. ’2395. Singa-
pore ’1575. SCHAKEL
Travels & Tours, 085-
-649548.
Ruim 200 rubrieken bij de
SPEURDERS. Informatie/
brochure via 020-6.805.805.

SRI LANKA, Golden Star
Beach, 1.0., 2 pers., 20 dgn.,
mcl. vlucht, ’1785 p.p.
02280-14701. SGR/ANVR.

hotelplan
Verre

Oosten
ZOALS U DAT WILT!

Ga naar uwreisadviseur
of belreisburo Rijswijk
Telefoon 070-3958575

SRI LANKA, 20-daagse
vak. Hotel h.p. mcl. ticket

’ 1760, met 8-daagse rond-
reis ’ 2155. Inl. 02508-3238.

****Sunlift****
AZIE MET SUNLIFT

Bel 020-6478286, ma t/m vr
India

RONDREIS, Gouden Drie-
hoek, 9 dgn., ’ 1998 p.p.; 16
dgn., ’2695 p.p. KLM-
vlucht, zeer goede hotels/
h.p. Info: Reisburo Colum-
bus, 04104-98611.

Thailand
Naar Thailand of Sri-Lan-
ka? Vraag uitgebr. broch.
WRC, 020-6205301, SGR.
Thailand vanaf ’1339, 15-
-dgn. ""hotel, ’1795.
SCHAKEL Travels & Tours,
085-649548.
INDIVIDUEEL naar Thai-
land/Birma/Filippijnen:
voordelige retours, hotels,
strandarr., rondreizen. Fol-
der: 020-6382212 Paradise
Travel, Keizersgracht 520,
Adam, lid SGR/CITA:
Thailand/LAST MINUTE
v.a. ’1590 mcl. 5 n. hotel.
Aireka reisburo, 020-
-6272432 Nd SGR.

"NIEUW: 16-daagse rond-
reis o.b.v. halfpension,
’2295. Folder BMA
03402-43387.
Superaanbieding Thailand
1992 Vol is vol! 22-dgse.
RONDREIS Thailand,

’ 2395 p.p. mcl. vlucht, ho-
tels 1.0., Ned. begel. en ex-
cursies. Vertr. op 11 mei, 8
juni, 13 juli, 3 aug. '92 Wij
hebben nog 7 plaatsen vrij.
Vraag folder en ml.: Hollan-
dia Travel 058-124085.
THAILAND-rondreis? Dan
met ons! 09352-89506.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805van 8-21 uur.

' Thailand rondreis v.a. ’ 2198
14/22-dg. rondreis, veel zien en genieten, uitgerust terug
Ned. beg., 1e kl., vertr. elkeweek, 3,10,17-11 nog 6 pi.

TEKKELAIR, 070-3468700, dcc. nog 16pi.
Unieke kerstspee. 14/21 dg. all-inv.a. ’ 2748, vertr. 22-12

Pracht, zuidreis, 15/22 dg. vertr. 25nov., v.a. ’ 2350

***Bangkok-ManilaAir***
Goedkope tickets Azië, hotels enz. Met KERST nog pi.
D.d. 15 dcc, ret. 4 jan. op onze Supertour Thailand,
’2450!!! Of unieke kerstr. 17 dcc. tot 7 jan. Hongkong-
Filippijnen-Thailandreis, ’3995!!! Ned. leiding. Op 15
nov. en 29 nov. gratis info-avond te Nieuwegein. Vraag
folders en reiskrant 03402-43387/43287, fax43463.

Indonesië

Indonesië
met KLM
voor maar

1995,-
Profiteer nu van dit

supervoordelige
KLM aanbod naar

Jakarta en Denpasar
Speciaal aktie-tarief
geldig tot 16 dcc. '91

Voor meer informatie
en boekingen: uw

reisbureau, deKLM
Reiswinkels of

bel: 06-8.747.747
(40et. per min.)

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.00 tot 21.00 uur, kunt
u uw SPEURDER opgeven.
Telef. 020-6.805.805.

Superaanb. Indonesië 1992.
Vol is vol. 22-dgse ROND-
REIS: Java, Bali, Lombok,
’2395 p.p. mcl. vlucht, ho-
tels 1.0., Ned. begel., excur-
sies. Vertr. op 11 mei, 8 juni,
13 juli, 3 aug. '92. Wij heb-
ben nog 8 plaatsen vrij.
Vraag folder en ml.: Hollan-
diaTravel 058-124085.

Java-Bali
30-daagse over land tour.
Vertrek 28-12-91, nog en-
kele plaatsen vrij. Prijs

’ 3940. Reisver. Bintang
Sinar, info 035-217107,
02155-15930, 035-41515 of
033-807498.
BORNEO, expeditie, 23-
-dgs. jungle-avontuur, cul-
tuur en natuur. Wie gaat er
mee? Vertr. nov./dec Info
of folder Star Travel (lid
SGR), 013-441424

reisshow Indonesië
"Spectaculaire dia-presentatie

"Uitgebreide reisinformatie van Sumatra tot Irian-Jaya
THEATER TOURNEE DOOR HEEL NEDERLAND

zo. 03 nov. Nijmegen .... Cultureel Centrum De Lindenberg
ma. 04 nov. Haarlem Concertgebouw, kleine zaal
di. 05 nov. Apeldoorn Canadian Club
zo. 10nov. Rotterdam Groothandelsgeb. Rest. Engels
ma. 11 nov. Hoorn Schouwburg Het Park, grotezaal
di. 12nov. Den Haag TheaterDiligentia
zo. 17 nov. Den Bosch Casino, Pleinzaal
ma. 18nov. Utrecht Jaarbeurs, Irenehal
vr. 22 nov. Veldhoven CultureelCentrum De Schalm
zo. 24 nov. Amsterdam De Kleine Komedie
ma. 25 nov. Breda HetTurfschip
di. 26nov. Arnhem Elektrum

SOC- Reizen
Aanvang 20.00 uur. Op zondagen 14.00uur. Entree: ’ 5

RESERVEREN EN/OF AANVRAGEN BROCHURE
SOC-Hoofdkantoor: 02503-41334

SOC-Reisburo's: 020-6263635, 040-460400, 070-3469723
of uw eigenANVR-reisburo

Australië

Extra's!
Vrienden, familie

of zomaar vakantie in

Australië &
Nieuw-Zeeland
Bel maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren en

"op zaterdag van
10.00-15.00uur

Wereldcontact
(lid ANVR/SGR)

en vraag om de speciale
Australië Extra brochure:

"03438-23411
03412-56564
04192-19035

Verre reizen met extra's
Campers NW.-ZEELAND,
voordelige Ned. verhuur.
Brochure? 05499-64324

'Supervoordelige tic*
naar Australië tot 31 nü
Geen stop-overs. GfW
TRAVEL Schiphol, '6480377, lidANVR/SGj

Australian
Coachlines

Ontdek Australië mete 1
Aussie Explorer busp*

vanaf ’ 220
Hotels, tours en vakant"

door heel Australië-
Voor meer informatie1
AUSTRALIATRAV&

CENTRE
Leidsestraat 32

PB 1017Amsterdam
Telef. 020-6273653
of vraag uwreisburo

Ontdekkingsreizen
350 jaarAbel Tasman

In 1992 is het 350 jaargeleden dat de Hollandse
ontdekkingsreizigerAbel Tasman uit Lutjegast

Tasmanië en Nieuw-Zeeland ontdekte
De vriendschapsbanden tussen Nederland

Australië en Nieuw-Zeeland zijn zeer hecht. Meer #1
300.000 Nederlanders hebben sindsdien een nieu*

vaderland gevonden in ~Down Under"
Wereldcontact besteedt in 1992aandacht aan deze
gedenkwaardige mijlpaal van 350 jaar Nederlandse
betrokkenheid. Er staan 3unieke rondreizen met |

Nederlandstalige begeleiding gepland:
" 350 jaarTasman Ontdekkings-Zuidereilandtour

Nieuw-Zeeland
- Vertrek vanuit Nederland op 5 febr. en 25nov. '92 j

- reisduur 19dgn. - prijs resp. ’ 6397 p.p. en ’ 6525pj
óf alleen gebruikmakendvan deZuidereiland busten- reisduur 13dgn. - prijsresp. ’ 2767 p.p. en ’ 2895P-Ij- in deVoetsporen van Nederlanders Overzee in

Australië, Nieuw-Zeeland en Malacca. Vertrek
vanaf Schiphol 14febr. '92 -- reisduur 31 dgn. - prijs ’ 11.995p.p.

Genoemde reizen kunnen individueel verlengd word61]
Bel voor nadere informatie:

Wereldcontact Reizen
(lid ANVR/SGR)

03438-21244
VERRE REIZEN MET EXTRA'S I

V.S./Canada I
****Sunlift****

AMERIKA MET SUNLIFT
Bel 020-6478286, ma t/m vr
AMERIKASPECIALISTEN.
New Vork ’699 (óók
Kerst). LA. ’1159. Florida

’ 999; 2 wkn. auto en htl.

’ 1490. World Ticket Cen-
ter, 020-6261011', SGR.

USA&
CANADA PER KLM

v.a. 900,-
Profiteer nu van KLM's

supervoordelige
aktietarieven

USA
Baltimore 900,-
NewYork 900,-
Chicago 1000,-
Minneapolis 1000,-
Atlanta 1100,-
Orlando 1100,-
Los Angeles 1200,-
Houston 1200-
Bovendien kunt u met
slechts één overstap voor
dezelfde lage tarieven ook
naar 25 andere bestemmin-
gen in Amerika.

Canada
Halifax 900,-
Montreal 1000,-
Ottawa 1000,-
Toronto 1000,-
Calgary 1200,-
Vancouver 1300,-

Boeken VOOR 16-12-91
Geldig tot 1 april '92

m.u.v. deperiode
16-12-'9lt/m4-1-'92

Voor meer informatie en
boekingen: uwreisbureau

de KLM-Reiswinkelof
bel: 06-8.747.747
(40et. per min.)

T.k. in FLORIDA: riant ge-
legen bungalows. Bouw-
percelen 2000 m 2, $ 12800.
Van Empel Vermeulen Zeist
(sinds 1965), 03404-55019_

hotelplan
USA, Mexico

Caribbean
ZOALS U DAT WILT!

Ga naar uwreisadviseur
of bel reisburo Rijswijk
Telefoon 070-3958575

T.k. in FLORIDA: riant ge-
legen bungalows. Bouw-
percelen 930 m 2, $7500.
Van Empel Vermeulen Zeist
(sinds 1965), 03404-55019_
Vakantiechalets te huur.
Bel SUNNY FLORIDA.
Ned. eig. Inl. 01828-30976.
Wij ADVISEREN reflectan-
ten, aan adverteerders die
foto's vragen, eerst dan
een foto te zenden nadat
naam en adres bekend zijn,
daar wij niet voor het re-
tourzenden van foto's kun-
nen instaan. Indien men als
reflectant ongevraagd een
foto inzendt, vergete men
niet de porti voor terugzen-
den in te sluiten.

Florida fly-drive, mcl. V

auto pi. 5 n. hotel, ’*s
AIREKA Reisburc
6272432 lid SGR.
Uw ticket naar Flofl
GRAND TRAVEL Schifl
020-6480377, ANVR/S^

Florida
LUXE VILLA'S met

ZWEMBAD en ALTB
9dgn. mcl. vliegr. j
va. ’ 1575 p.p.
(basis 4 pers.)

TRAVEL-HOME
040-455629/460679^

Campers
Te huur in USA/CANA^

Te koop v.a. $8500

Alaska
Campers, cruises, bust"**

Cruises
Caribbean Mexico PanaJBahamas en Transatla1*Hawaii

Info bij: CROSS
ATLANTIC TRAVEL
070-3471576/38358^
Extra's!

Vrienden, familie
of zomaar vakantie if■

USA en Cana*
Bel maandag t/m vrijd*
tijdenskantooruren e"1;

"op zaterdag van
10.00-15.00 uur

Wereldcontatf
(lid ANVR/SGR) j

en vraag om de specie
Amerika Extra brochu'f

'03438-23411
03412-56564
04192-19035

Verre reizen met extrj_j

Hawaii
1,2 3,4 of 5 eilanden

boek bij
AURORA (ANVR/Söf

020-6199377
(niet op zaterdag)^-

NEW YORK/Washing 1'
’B5O. LA./San Frans**
’ll3O. Miami, f^
Tampa/Orlando, ’ lt
etc. WRC, 020-620530 1
035-210451, SGR.

New Vork ’730, Hoü«;
’1195, Atlanta ’10
Washington ’ 850,
treal ’975, Toronto ’'Dallas ’ll5O, Los An9«
’ll5O. ASIA COMPA-
Damrak 34, 1012LKA*
020-6246340/6242288,
SGR. J
Nieuw! New Vork SpecJ
8 dgn. ret., 7 overn. ’ 1
Vertr. dglks., min. 2 p|
NEW VORK Holidays, S'
020- 6833840/010- 4780JJ.
NOORDPOOLREIZEN.
Arctic Explorer Servi'
Amsterdam. Noord-C*'
da, een Arctisch Para'
Brochure ~Op de Top,]
de Wereld", 020-6242'
Fax 020-6242818.

American Residences
verhuurt villa's en appartementen in Florida
aan de Golf van Mexico, mcl. autoen vlucht

Inl: 03430-16150/12189. Lid SGR
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Winter
in

America
Mr. AMERICA -1 - presenteert het meestkomplete

winterprogramma. Maar liefst 112 pag.
Reis & prijs „Fun" naar

FLORIDA, CALIFORNIA en HAWAII
P& prijzen...? Die doen de meeste Europese winter-bestemmingen letterlijk en figuurlijk verbleken!

WINTER in AMERICA
is reizen tussen 1 november en 19 april 1992

Christmas & New Year
Er zijn nog verschillende mogelijkheden per

Martinair Non Stop naar Florida. En.... wij hebben
op diverse lijndienst airlines plaatsen beschikbaar

Kleine toeslag en uiteraard overstap
Bel met het Verkoop team van Mr. America -l-

en zij kunnen u exactvertellen wat de
Christmas - New Years reismogelijkheden zijn!

Een paar voorbeelden uit ons uitgebreide assortiment:

Sun & Fun Florida
Vliegreis, gebruik huurauto

perfecte motels en infopakket...,. 9dg 16dg., Miami Beach ’ 1180 ’ 1400Komb. Miami Beach & Orlando met Disney,. Epcot, de Studio's, Seaworld etc ’ 1195 ’ 1470
, Golf van Mexico/St. Pete Beach ’ 1415 ’ 1875St. Pete Beach & Orlando ’ 1310. ’ 1685

Royal Sun & Fun Florida
Een UNIEK samengesteld arrangement naar perfekte

otels met vele extra's inbegrepen: vliegretour, lucht-
avenbelasting, gebruik luxe Amerikaanse huurauto o.a.

TV^ Skylark, verzekering van de auto, alle ontbijten,
Welkomstdrankje en infopakket.

" u _ 9d9 16d9-hollywood Beach/Florida - verblijf
.'n Hilton Hotel ’ 1700. ’ 2375

Hollywood Beach/Florida in kombinatie met Orlando,
ert>|,jf jn Hilton Hollywood Beach en Ramada Maingate

unando ’1725 ’2415Orlando in kombinatie met Golf van Mexico/St. Pete
each - verblijf in Sonesta en Don Cesar (The Pink

ralace onthe Beach) ’2260 ’3505
Sun& Fun in Villa

v 'iegreis, gebruik huurauto, perfecte villa en infopakket. . 16dg 23dg.. J-akePlacid/Centraal Florida ’1545* ’lBos*
Titusville/Centraal Florida aan de Atlantische kust

golfbaan) ’ 1615* ’ 1930*
Hudson Beach/Golf van Mexico ’ 1600* ’ 1910*

Life Style
Vliegreis, gebruik huurauto, life-style villa

met eigen zwembad, aan golfbaan, tennisbaan
" ~ 16dg 23dg.
öPnng Hill - Villa'sThe Gardens ’ 1685* ’ 2040*

Sun & Fun en Caribbean Cruise
Vliegreis, huurauto, uitstekende hotels

cruise per „Fun"ships met alle maaltijden, buffetten. „ entertainment en infopakket
3 dg. POMPANO BEACH inkl. 5-daagse cruise per

-."FANTASY" ’ 1995
„7 6 dg. MIAMI BEACH en ORLANDO inkl. 5-daagse
r"«e Per „FANTASY" ’2330
(7° dg. ORLANDO inkl. 8-daagse cruise per „TROPI-

0f „FESTIVALE" Unieke vaarroute ’ 3520

Royal bustours
Uniek produkt inkl.: vliegreis, reisleiding

van Schiphol tot Schiphol, alle excursies

" _~_, alle entrees, alle ontbijten en diners
L^ 7 dg. WESTERN SURPRISE met een bezoek aan
Nat pSan Diega Grand Canyon, Las Vegas, Yosemite
Vo - San Francisco en de Pacific Coast

op 19maart ’ 4495
ertrekopl6april(paasreis) ’4720(SNEL BOEKEN VEEL BELANGSTELLING!!!!)

"e Prijzen per persoon, gebaseerd op 2 personen per
kamer (3e en 4e persoon goedkoper)

- prijzen met * gebaseerd op 4 personen

p 9ebreide brochure sturen wij u graag toe (bijdrage...;,en verzendkosten ’ 2,50)

Bel 02207-46060
Mr. America-1-/

Jan Doets America Tours
Gerrit Rietveldweg 1,1703 DD Heerhugowaard

*" . Aangesloten bij ANVR en SGR

Daytona
Bike-week 1992

RACES, CHOPPERSHOWS, STRAND
MOTORKLANKEN EN GEEN WANKLANKEN....

DAT IS DAYTONA BEACH
EIND FEBRUARI BEGIN MAART

PRACHTIG WEER, LEUKE ATTRAKTIES !!

Aa reis inklusief hotel, huurauto, ongelimiteerd
Davt mi'len' reisbegeleiding door ervaren Biker en

3~9an9er' toeristisch informatie-pakket.
Seaw 4 nachten in Orlando met: Disney, Epcot,
üirJUi0 en 9 nachten in een Daytona Beach hotel
v'ekt aan het strand.ertrek: dinsdag 25februari 1992

Reissom per persoon ’ 2145
Mr. America-1-

Jan Doets America Tours
Bel voor informatie en brochure 02207-46060(uitgebreid programma beschikbaar - bijdrage porti

en verzendkosten’ 2,50)
Lid v/h Garantiefonds en ANVR

USA Ski Holiday
In 1492ontdekt Columbus Amerika - 500 jaarlater

ontdekt u met Mr. America -1 - de sneeuw in de USA!

* Skivakanties in de Rockies: „FUN & SNOW" 'Keuze uit 7 hotels in 3 plaatsen t.w.: \Aspen, Vail en Winterpark
* Ski- en sneeuwzekerheidvan mid nov. tot mid april \
Onze USA SKI HOLIDAY arrangementen zijn inklusief:
* devliegreis naar Denver v.v. J
* hotelovernachting Denver airport
* transfer naar Winterpark of Vail per maxi-van v.v.
* vlucht Denver - Aspen v.v.
* 6 hotelovernachtingen in Aspen, Vail of Winterpark
* 6-daagse skipas voor gebruikvan alle liften

Een paar voorbeelden uit ons assortiment:
9dg 16dg 9dg.

Vertrek nov Kerst jan.
WINTERPARK ’2210 ’ 5072*)....’ 2355

VAIL ’2230. ’ 4743')....’2540
ASPEN ’ 2515 ’ 5365*)....’ 2920
* inkl. 13-daagseskipass

ALLEARRANGEMENTENKUNNEN
MET MEERDERE DAGEN VERLENGDWORDEN!

Uitgebreide USA SKI HOLIDAY brochure beschikbaar,
welke wij u gaarne toezenden (bijdrage porti- en
verzendkosten ’ 250).

Bel Mr. America-1-/
Jan Doets America Tours

Gerrit Rietveldweg 1,1703DD Heerhugowaard
Telef. 02207 - 4 60 60, telefax 02207 - 4 59 40

Aangesloten bij deANVR en SGR

Florida - Caribbean;
Kerst - Nieuwjaarsreis

vertrek 19 december a.s. voor 16 dagen
tours - hotels - fly drive - cruises

v.a. ’ 1395 p.p.
Royal Tours

Hooftstraat 19
Alphen aan den Rijn
TELEF.: 01720-24246

Caraïbisch gebied
ARUBA, nog volop plaats,
heen 14 dcc, retour 4 jan.
ANVR/SGR Reisburo Da-
vidson, 020-6363988.
CURACAO. Luxe vakantie-
bungalow, 2-4 p. J. Nauta,
02220-18398/12294.
CURACAO, t.h. riante villa
met zwemb., max. 6 pers.,
per. 22-12-'9l/4-1-'92,
’l5OO p.w. Fax: 09-
-599977834, ml. 015-627009.
CURACAO. Reserveer nü
uw appartement voor car-
naval '92! Telef. 01803-
-16324,'tValkennest.
CURACAO, t.h. luxe 4-
pers. appartementen. Info
en/of reserv. 020-6914615.
Korte wintervakanties mcl.
1 wk. hotel: Jamaica v.a.

’ 1468; Mexico v.a. ’ 1326;
Cuba v.a. ’1374; Dom.
Rep. v.a. ’1353. Verleng,
mog. AIREKA reisburo,
020-627243Z lid SGR.
ARUBA, t.h. luxe app., 800
m van strand. Info Palm
Apartments, 03200-33037,
Aruba: 09-297-8-67774
ARUBA, hotel, 9 dgn.,
mcl. auto, ’2195 (tot half
dcc), ook combinatie
Bonaire. ANVR/SGR Reis-
buro Davidson, 020-
-6363988/6325414

ARUBA, 4 pers. huis t.h.,
’lOO p.d. Telef. 03200-
-41874, fax 03200-32236.
WORLD TICKET CENTER.
Jamaica 1 wk. htl. ’l5lB.
Dom. Rep. mcl. 1 wk. htl.
’1403. Curacao ’1498.
020-6261011*. Lid SGR.
Naar ARUBA of Curacao,
vraag de reiskrant bij
Sticht. KAN, 020-6206169.
ABC eilanden ’1599.
SCHAKEL Travel & Tours,
085-649548.
Zonnig CURACAO. Comf.
app. t.h., gunstig gelegen.
070-3451478 (12-18 u.).
ARUBA/Bonaire mooie ap-
partementen en kamers v.a.

’ 500 p.w. Sundance Enter-
prises, 03450-18477/30448.
OVERWINTEREN op Bo-
naire, mooie app. te huur,
red. prijs. 03461-2092 tus-
sen 18.00en 20.00uur.
CURACAO: t.h. nieuwe ap-
partementen, 2/3-pers.,

’ 70 p.d. Prima locatie. Te-
lef. 01807-15510.
Uw ticket: de ANTILLEN.
Grand Travel Schiphol,
020-6480377. ANVR/SGR
Marilse, exclusive villa ren-
tals in BARBADOS. Mevr.
Wintermans, 020-6717577,
fax 020-6764780.

Isla Margarita Venezuela
Het best bewaarde geheim van de Caribic

Eenmalige introductieaanbieding:
5-12-19-26 november, 1 week (7 nachten)

’ 1875, week verlenging ’ 275 p.p.
Vluchtenv.a. Düsseldorf non-stop naar Margarita

Brochures-Info-Telefonisch boeken (ANVR/SGR)

Reisburo Paul Crombag
045-741477
Zuid-Amerika

RIO DE JANEIRO, for rent
large apartment in new part
of Rio „Barra da Tijuca",
included security, sauna,
swimmingpool and other
facilities, minim. 6 months.
Info 038-210279.

Extra's!
Vrienden, familie

of zomaar vakantie in

Brazilië
Bel maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren en

*op zaterdag van
10.00-15.00uur

Wereldcontact
(lid ANVR/SGR)

"03438-23411
03412-56564
04192-19035

Verre reizen met extra's

HOTELRONDREIS
Mexico/

Guatemala
25 dgn. Maya tempels

jungle,kleurrijke Indianen
’5090

Vertrek 13/9, 20/12
Kl. groep, Ned. reisbegel.
020-6261166

PETER STUYVESANT
TRAVEL (lid SGR)

Weteringschans 269
1017XJ Amsterdam

DOCUMENTATIE over ge-
rubriceerd adverteren? Bel
de Speurderadviseuse
(m/v) op 020-6.805.805,
van maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 21.00uur. ,

Algemeen (buitenland)

WORLD TICKET CENTER
Bangkok ’1220. Mombas-
sa ’1450. Joh.burg ’1920.
Caracas ’1899. Round the
World ’ 3700. 020-
-6261011* lid Garantiefonds.
WERELDWIJD goedkoop
vliegen. Bel Promotie Rei-
zen, telef. ma. t/m vrij.
020-6611670.

SUPERSPECIALS! Hawaii
v.a. ’lBBO. Jakarta v.a.

’ 1779. Curacao v.a. ’ 1495.
Bangkok v.a. ’1299. Delhi
v.a. ’1265. San Francisco
v.a. ’llBO. Jamaica v.a.
’1195. Cancun v.a. ’ll5O.
Cuba, ’lO9B. Miami ’995.
Tel Aviv v.a. ’799. Alba
Travel, 020-6650607.

NewYork ’ 750
Delhi ’1265
Bombay ’1475
Kathmandu ’1795
Bangkok ’ 1320
Hongkong ’lB7O
Medan ’1625
Jakarta ’l7BO
Auckland ’2535

Oriënt Travel
020-6237484/6242538

070-3615078
ANVR/SGR/lATA

„VOORDELIG ver vlie-
gen?" Auckland ’ 2450.
Bangkok ’1269. Cancun
’1099. Curacao ’1495.
Delhi ’1265. Jamaica
’l2OB. Los Angeles ’1125.
Medan ’1620. Miami/
Tampa ’975. New Vork
’699. Sydney ’2525 en
veel meer! Vliegwinkel,
SGR/ANVR/lATA,
023-340754. Geopend van
10.00-17.00uur.

TELETICKET *Ring, buy*
fly* Aruba ’1475. Auck-
land ’2469. Bangkok
’1269. Cancun ’lll5. Ja-
karta ’1799. Jamaica
’1165. Johannesburg
’1920. Melbourne ’2375.
Miami ’970. New Vork

’ 699. Rio de Janeiro
’1933. San Francisco
’ll5O. Teleticket 020-
-6142886. Lid SGR.
'GOEDKOPE vliegtickets*
bestellen = Prom/Gta bel-
len, 020-6892933/6892947.
ANVR/SGR.
WORLD TICKET CENTER
MlZonü! Nov. Tunesië 8
dgn. htl. h.p. ’469. 29-12
Gran Can. 8 dgn. mcl. app.
’1195. 020-6261011* SGR.
Uw vakantiespeurder voor
de wekelijkse REISKRANT
van zaterdag dient u don-
derdags voor 15.00 uur aan
ons op te geven. Bel 020-
-6.805.805.

Reisinformatieavond
USA en Canada

Wereldcontact Reizen (lid ANVR/SGR) organiseerteen
informatie-avondsamen met KLM, Canadian Airlines

Singapore Airlines, Lufthansa, Delta Airlines
Northwest Airlines, Viaßail/Amtrak, TWA, Martinair

18-11 Drachten, De Lawei. 20-11 Breda, HetTurfschip
21-11 Den Haag, Congresgebouw. 22-11 Sittard,

Stadsschouwburg. 25-11 Apeldoorn, Orpheus
27-11 Amersfoort, De Eenhoorn. 28-11 Zwolle

Nwe. Buitensociëteit. 29-11 Amsterdam, De Meervaart

Reis- en landeninformatie d.m.v. exclusieve grootbeeld-
videopresentatie enreismarkt. Zaal openvoor

informatie 18.30uur. Aanvang videopresentatie 19.30uur
Toegang ’ 2,50 p.p. Aanmelden noodzakelijk
WERELDCONTACTREIZEN, 03438-21244

Wereldcontact
verre reizen met extra's

Cruises

Luxe cruises
voor lage prijzen

* 13 nov. DANAE COSTA van Venetië naar o.a. Kreta,
Rhodos,Egypte en Corfu inkl. busreis p.p. in 2-p. hut

12dgn.v.a./1595
* november en december 16dgn. REGENT STAR

Jamaica - Panamakanaal - Colombia -
Aruba - Curacao - Jamaica
1 week cruise/1 week hotel,

inkl. vliegreis en in 2-p. hut v.a. ’ 2995
idem in januarit/m april v.a. ’ 3295

* januari t/m april REGENT SEA van FLORIDA naar
Mexico - Jamaica - Grand Cayman - Tampa

1 week cruise/1 week hotel inkl. vliegreis in 2-p. hut

16dgn.v.a./2595
* KERSTCRUISE PALLAS ATHENA 15dec.17dgn. van
Florida naar o.a. Martinique door deCaribbean naar de

Amazone inkl. vliegreizen in 2-p. hut v.a. ’ 4295.

* sdec 18dgn. ENRICO COSTA van Genua naar Barce-
lona - Casablanca - Tenerife - Recife - Salvador enRio

de
Janeiro inkl. vliegreizen v.a. ’ 2195.

* Cruises met ROYAL STAR vanuit KENYA van dcc. t/m
maart inkl. vliegreis v.a. ’ 3295.

Vraag ook info over onze cruise-arrangementen (inkl.
vliegreizen) met deCARLA COSTA (vanuit CURACAO)
v.a. ’ 3395, PALLAS ATHENA in februari (CARIBBEAN

en AMAZONE) v.a. ’ 3395(16 dgn.)
CANIVALCRUISES (Caribbean) en cruises vanuit

Cyprus naar Egypte en Israël v.a. ’ 1395 bij

Cruise Travel, 03418-60700/57767
Ook vaak bereikbaar in weekend en 's avonds lid SGR

Stuntcruise
„Caribbean"

vertrek 28 november a.s. voor 15dagen
7 dagen cruise - buitenhut + 7 dagenStrandhotel

Miami Beach

’ 2295p.p.
Let op! Vol = Vol

Royal Tours
Hooftstraat 19

Alphen aan den Rijn
TELEF: 01720-24246

******
Eurocruises

******
Caribbean Cruise

EEN STUKJE PARADIJS
VOOR EEN SUPERPRIJS

’1795
VOOR INFO EN FOLDER

04407-3034/3127

Waarom
Speurders?

Omdat we van maandag t/m vrijdag bereikbaar zijn van
08 00 tot 21.00 uur,

omdat we meer dan 200rubrieken hebben,

omdat we duidelijke brochures hebben over Speurders,
een algemene en één over de Autospeurders,

omdat we meer dan 850.000 Speurders per jaar plaatsen
in De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag,

omdat Speurders van maandag t/m vrijdag in een oplage
van ruim 780.000 exemplaren staan en op zaterdag zelfs
in zon 1.000.000kranten,

omdat we 3 deelkranten hebben: De Woonkrant op
woensdag, De Reiskrant en De Vaarkrant op zaterdag,

omdat we in deze deelkranten foto's en tekeningen
plaatsen en op donderdag, vrijdag en zaterdag ook in de
Autospeurders,

omdat we 48 bijkantoren op tal van plaatsen in het land
hebben waar u uw Speurder kunt opgeven.

Wilt u meer informatie of één van onze brochures
aanvragen, belt u dan naar

020-6.805.805
of fax naar 020-585.8030

Wintersport
Polen/ZAKOPANE, Parel
der Karpaten. 10-daagse
verzorgde wintersportvak.
per luxe touringcar. Verblijf
in ****hotel op basis van
jHP. Ned. sprekende reislei-
| ding. Vele extra's zoals
| gondel, zwembad, uitstap- i
jes etc. Vertrek elke week ;: v.a. 3-1 t/m 13-3-92. Prijs j

\f 839 p.p. Voor boekingen, |
\ info, broch.: J&J Travel, ,
\ 03417-60937. \
\ 10 dgn. skivak. naar BERG i
'*Karinth. van 7-2 tot 16-2 en ;
van 28-2 tot 8-3, ****hotel j
op basis van hp. mcl. bus- ,
reis, langlaufies, ’750. ,
Jeugdreis van 28-2 tot 8-3
mcl. bus, vp., skiles en uit-
rusting v.a. ’ 695. Obern-
dorf van 10-1 tot 19-1,
**"'hotel, hp., mcl. bus,

’ 850. 02230-42243/41443.
WONDERMOOIE winter-
sportreizen '91/92, per bus
of eigen auto. Oostenrijk:
Leogang 1.0. v.a. ’ 249, met
bus v.a. ’ 399. Maishofen
(skigebied Saaibach-Hin-
terglemm-Zell am Sec),
h.p. v.a. ’369, met bus v.a.
’499. Italië: Ortisei (prach-
tig skigebied), 1.0. v.a.
’299, met bus v.a. ’479.
Frankrijk: Val Thorens, app.
+ skipas super skigebied
inbegrepen v.a. ’389, met
bus v.a. ’ 528. Bel snel voor
onze gratis brochure met
nog veel meer mogelijkhe-
den. Reisburo De Mol-Peli-
kaan, lid ANVR/SGR, Eer-
sel, 04970-17375.
FRANKRIJK, Alpe
d'Huez/Les Arcs etc. App.
+ skipas v.a. ’315. Ski-
world 020-6203849.

WINTERSPORT
St. Johann i P.
v.a. ’ 382 p.p.

Oostenrijk, 1 week, eigen
auto, halfpension.
Per bus v.a. ’ 507, per trein
v.a. ’ 549.

Les Arcs
v.a. ’ 291 p.p.

Frankrijk, 1 week, eigen
auto, 5-pers. studio mcl. 6
dgn. skipas. Busretour v.a.

’ 174 Super skigebied.

NBBS Reizen
Ga voor boeking &
informatie langs bij een van
de 31 NBBS Reiswinkels of
bel 071-221414,
020-6205071, 030-314520,
050-126333, 010-4149822
of 085-421039. Lid ANVR/
SGR. Vraag naar de gratis
wintersportbrochure.

SUPERSKIREIS met kin-
deropvang. Morzine/Avo-
riaz, Frankrijk. Incl. app.,
crèche, skiles, skipas, Ned.
beg. Info Juventa 010-
-4795599.
De SNOWEXPRES gids is
uit, 32 pag. vol winterple-
zier. Hot. + app. v.a. ’29
p.p. p.w. Bel: 020-6262952.
PENDELEXPRES: Comfort,
skipendels v.a. ’ll9. Spec
groepstarieven. Bel: 020-
-626295ZANVR.
SNOWBOARD/snow-
board/snowboard. 5- en 6
dg. snowboardreizen, glet-
scher Solden v.a. ’ 279,
mcl. bus, l/o, begl. Info Ju-
venta 010-4795599.
SKIËN leren! Bel PBN,
020-6263600. Gratisfolder.

ITALIË: skiën op 2500 m.
Hot. (h.p.) + bus v.a.
’369. Ticket Easy: 020-
-6205191 (SGR/ANVR).

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.00 tot 21.00 uur, kum
u uw SPEURDER opgeven
Telef. 020-6.805.805

Club Mcd
Ergens ligt er

sneeuwvoor u
Club Mcd organiseert geheel verzorgde skivakanties naar
de mooiste skihellingen van Frankrijk, Zwitserland, Italië,
Japanen deU.S.A. Bij de prijs is o.a. inbegrepen:
* maartijden (mcl. wijn)
* skilessen
* skipas
* kinderopvang
* entertainment/shows
Tevens is Club Mcd gespecialiseerd in zonvakanties. De
mooiste stranden en de zonnigste plekjes zijn reeds voor
u gereserveerd.

Vraag nu de kleurrijke wintersport- of winterzonbrochure
aan of boek zon fantastische vakantie bij:

Club Mcd
Stadhouderskade 13
1054 ES Amsterdam

telefoon 020-607.0.607
of ga naar uw ANVR-reisadviesbureau

Sluitingstijden
Speurders

Wij sluitenmet aanname van de Speurders voor de
MAANDAGUITGAVE vrijdag om 16.00uur
DINSDAGUITGAVE maandag om 13.00uur
WOENSDAGUITGAVE dinsdagom 13.00uur
De WOONKRANT op woensdag dinsdagom 13.00uur
DONDERDAGUITGAVE woensdag om 13.00uur
VRIJDAGUITGAVE donderdag om 13.00uur
ZATERDAGUITGAVE vrijdag om 1300uur

Speurders per fax om 12.00uur
De VAARKRANT op zaterdag woensdag 21.00uur
De REISKRANT opzaterdag donderdag 15.00uur
en de Speurderrubrieken:

Diverse clubs/06-lijnen
Personeel diverse clubs
Parenclubs
Postorders
Onroerend goeden woonruimte te huur aangeboden
Onroerend goeden woonruimte te huur gevraagd
Woningruil (huur)
Bedrijfs-onroerend goed te huur aangeboden/gevraagd
Bedrijfs-onroerend goed te koop aangeboden/gevraagd
Zaken en transacties
Horecatransacties
Verzekeringen, hypotheken, geldzaken
Agenturen en vertegenwoordigingen
Kantoor- en winkelbenodigdheden
Computerapparatuur/programmatuur etc.
Telecommunicatie
Machines en gereedschappen
Correspondentie- en contactclubs
Relatiebemiddelingsbureaus
Huwelijk, kennismaking enz.

voor deZATERDAGUITGAVE kunt u tot donderdagmid-
dag 16.30 uur uiterlijk, opgeven.

BIJLAGE WINTERVAKANTIE
BEREIKT 22% VAN ALLE

SNEEUW- EN ZONZOEKERS!

Vorig jaar vertrokken bijna 2,3 miljoen Nederlanders richting
sneeuw of winterzon. Om onze landgenoten ook dit jaar te
informeren, verschijnt De Telegraaf/De Courant Nieuws van
de Dag op zaterdag 16 november weer met De Reiskrant bijlage
Wintervakantie. Een uitgelezen advertentiemedium dat straks
maar liefst 22% van alle skiërs, langlaufers en zonzoekers
bereikt. En waarin u heel opvallend kunt 'Hart-adverteren\
Bovendien heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van de
gratis couponservice. Boek snel! Het telefoonnummer voor
nadere informatie en/ofreservering is 020-585.8009.

_k ®d«|»tf
DE KRANT VAN WAKKER NEDERLAND

V^ Tla^Jwffil/II Jm Malerei Düsseldorf
Qv l\njn:^^~~^-,J\ Skulptur am Grabbeplatz (Altstadt)

C.^ \w f 1/ Kunstgewerbe 28. September-20. November 1991
J^ «A"\ / _r Architektur taglich außer Montag 11 —18 Uhr
**■ im iV^ 0949211/327023



BOOT VERLIEFD
OP VEERPONT

V_n onze redactie Vaar-
krant

OPPERDOES, zaterdag
„Voor oude veerponten,

waarmee decennia's lang
hele generaties dagelijks
van en naar school en werk
togen of de wekelijkse tocht
naar de markt maakten,
heeft geen sterveling be-
langstelling. Ze liggen her
en der als kwijnend oud
roest te wachten op de ver-
nederende tocht naar de slo-
per." Willem Boot, een
bankemployé uit Opper-
does, begrijpt er niets van.

Hij zegt: „Deze schepen
verdienen een beter lot. De
veerboten van toen waren so-
lide gebouwde schepen. Wat
de constructie betreft bijna
onverwoestbaar en vaak inge-
nieus toegerust met de meest
merkwaardige voorzieningen
om passagiers en lading veilig
tekunnen vervoeren.

Mijn hefde voor de veer-
pont is ontstaan toen ik als
vakantiehulp in mijn school-
tijd duvelstoejager werd op
de veerpont Zijpe-Flipsland.
Ik moest op die pont auto's
stuwen, dek aanvegen, kaart-
jesverkopen. Vaak hanteerde
ik de oliekan en heel soms
mocht ik het roer hanteren.
Het was een heel avontuur
om de veerpont tegen de
vloed in of met een gierende
eb mee precies in de fuik te
krijgen. We zijn dan ook meer
dan eens op deglooiingvan de
dijk terechtgekomen."

Bankemployé Boot heeft
onlangs de hand kunnen leg-
gen op een veerbootje, dat al
in de jaren dertig de verbin-
ding onderhield tussen Anna
Jacobapolder en Zijpe.

„Ik denk dat het het klein-
ste veerpontjevan ons land is
geweest. Het kon namelijk
maximaal negen personen en
hun fietsen vervoeren op een
speciaal geconstrueerd ach-
terdekje. Na te zijn afgedankt
als veerboot is het van alles
geweest. Het heeft dienst ge-
daan als sleepbootje en laat-
stelijk als een soort plezier-
vaartuigje. Het lag te wachten

om naar de sloper te worden
gebracht.

Ik ben van plan om dit
bootje weer netjes op te knap-
pen. Het casco en de motor
zijn onverwoestbaar. Ik moet

er alleen veel uren in steken
om het weer toonbaar te ma-
ken. Dan heb ik tenminste
een historische veerpont van
de ondergang gered," aldus
Boot.

I ■ Willem met zijnveerbootje EIGEN FOTO

VIGNET-VAREN
LEEUWARDEN — Het

provinciaal bestuur van
Friesland gaat na of door
middel van 'vignet-varen' de
Turfroute voor de recreatie-
vaart behoudenkan blijven.

Gedeputeerde Staten zijn
in iedergeval tegen het voor-
stel van de gemeente Oost-
stellingwerf om per vaartuig
perbrug / 2,50 passagegeld te
laten betalen. „Dat betekent
een langzame doodsteekvoor

deroute. Een schipper die de
Turfroute op die manier wil
afleggen, moet dan in totaal
zon/80 betalen."

Het invoeren van een een-
malige bijdrage in de vorm
van een 'turf-vignet' spreekt
het Friese college wel aan.
Daarbij gaat het ervan uit dat
de route tijdens het vaarsei-
zoen wordt opengesteld en
dat vakantiekrachten zorgen
voor de bediening van de
bruggen.

POLITIEMAN BOUWT DUIKBOOTJE
Van onze redactie Vaarkrant

MILL, zaterdag
Wachtmeester eerste klas

Wiljan Bakers (36) van de
rijkspolitie in het Brabantse
Mill heeft van polyester een
zuivere kopie gebouwd van
de Duitse duikboot U-953, die
in de Tweede Wereldoorlog
actief was op de Atlantische
Oceaan. De onderzeeër, die
een lengte van 1,70 meter
heeft en 25 kilo weegt, kan
een snelheid ontwikkelen
van ongeveer vier knopen
per uur en duiken tot een
diepte van 6 meter.

De bouwvan hetnatuurge-
trouwe model heeft jarenge-
kost en begon met hetmaken
van een mal, die werd 'be-
kleed' met matjes door-
drenkt met polyester-vloei-
stof. Het eindprodukt
schuurde en vijlde depolitie-
man tot een glimmend gepo-
lijste boot ontstond. Tenslot-
te werd in het binnenstevan
de onderzeeër een elektrisch
aangedreven motor geïnstal-
leerd. Voor het duiken en
opstijgen gebruikte de
wachtmeester twee pompjes,
afkomstig van de ruiten-
sproeier van een personen-
auto.

De U-953 had indertijd 56
koppen aan boord. De creatie
van Bakers telt evenveel mi-
ni-bemanningsleden. De on-
derzeeër van de wachtmees-
ter is radiografisch bestuur-
baar. Om zijn schepping on-
der water niet uit het oog te
verhezen, heeft de bouwer
constant de periscoop uit-
staan.

De originele duikboot be-

staat niet meer. Na de oorlog
kwam hij bij deBritse mari-
ne terecht, waar hij tot de
sloop in 1950 dienst deed als
testschip. De wachtmeester
heeft zijn model laten zien
aan de 72-jarige Karl-Heinz

Marbach, die vroeger het
commando over de U-953
voerde. „Toen de kapitein
mijn model zag, was hij wel
een kwartier sprakeloos," al-
dusBakers.

■ De politie-
man en zijn

creatie

FOTO:
JOHN
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PION SPRINGLEVEND
KATS — Het zeegaande

Pion-zeiljacht wordt na enige
stagnatie weer volop ge-
bouwd. De klasse-organisatie
heeft de mallen van het 18
jaargeleden ontworpen schip
aangekocht en ter beschik-
king gesteld aan jachtwerf
Van derRest in het Zeeuwse
Kats. Het bedrijf zal de Pion-
klasse in de toekomst van
schepen voorzien.

Toerschip
Aas Visser, secretaris van

de klasse-organisatie: „Met de
Pion wordt door een grote
groep zeilers enthousiast wed-
strijd gezeild. In de IMS-6
klasse was de Pion in 1990
kampioen en dit jaarbehaalde
hij de derde plaats. Door de
comfortabele binnen-
inrichting is het ook een
ideaal toerschip, waarmee de
hele familie veilig zeereizen
kan maken. Het is een dege-
lijk schip met zeer goede zeil-

eigenschappen, die specia*
met harde wind extra tot utf'
drukkingkomen."

EUROPORT '91
AMSTERDAM —Me*

dan500 exposanten uit
alledelenvan de wereld
zullen opEuroport '91,
dievan 12 tot en met 16
novemberin deRAI te
Amsterdam wórdt ge-
houden, hun nieuwste
produkten uit de scheef
bouw en reparatiesectot
tentoonstellen.

Op dit 25ste jubileum'
evenement zijn ook in-
zendingen te zienuit Ja-
pan, Italië, Finland, En-
geland en Denemarken.

Europort '91 is dage-
lijks geopend van 10 tot
17uur, donderdag 14n0-\
vember van 10 tot 21 «"fj
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;,VAARSPEURDERS
X^j_\\[_y Tel:020-6805805 Fax:o2o-5858030 Postbus 376 IOOOEB Amsterdam

Motorboten te koop aangeboden

Sunseeker
Powerboats
Superyachts

Ook occasions
Amstelveen en
PortZélande

Sunseeker Benelux BV i.o.

Info: Ter Haak International
Telef.: 02963 - 5446

fax: 02963 - 5841

f Prijstaxaties
Bij verkoop of aankoop van
uw schip. Tevens onafhan-
kelijke keuringen. Kingh's
Vacht Service. Goed en
voordelig. Inl. 02158-21567.
T.K. 2 LEGUANEN, 1x I.
1.80 m, 1x 2.20 m, orig. ma-
nilla. ’625 en ’750. 075-
-162810of 02999-342.
UNIEK, schitterende pol
Houseboot, 14 x 4 mtr.,
dubb. bestur., Perkins Die-
sel 84-pk, zeer mooi int.,
compl. uitgerust, ’ 94.000.
Telef. 079-422372
T.k. klassieke houten
SPEEDBOOT, 275-pk 8-cil.
benz.motor. Telef. na 12 u.
020-6278756/6246972

SPEEDBOAT, 170-pk in-
board, 5.20 m, pr. ’ 10.995.
Telef. 02972-1169.

SPEURDERS kunt u opge-
ven van maandag t/m vrij-
dag, van 08.00 tot 21.00
uur, via 020-6.805.805.
T.k. compl. speedboot
GLASTRON, inboard 130
pk, vr.pr. ’ll.OOO. Telef.
01722-4835.
T.k. nw. CASCO motorb.
met open kuip, 14.80 x 4.20
m, techn. vaarkl., glasdicht,
DAF 120 pk, inwend./uit-
wend. gestraald. Vr.pr.
’115.000. Inl. 072-403658.
HANSA B.V. biedt o.a.
t.k.a.: pol. motorkruiser
Neptun 107, I. 10.70 m, bj.
'76. Bruisvlet, I. 9.50 m, bj.
'76. Pol. Kilkruiser, I. 7.20 m,
bj.'Bo. 01100-23944.
T.k. TUINDERSVLET, 10 x
270, met Merc. diesel, sta-
len opbouw, compl. vaar-
klaar, op de helling te zien.
'\f 12.500. Inl. 01720-38941.
Stalen motorboot,
KLASSIEK gelijnd, 8.25 x
265 x 0.80 m, Vetus diesel
45 pk, i.z.g.st., ’ 32500. Inl.
01881-2151/1177.

Showroom in Port Zélande
Valkkruiser, 12m, Volvo 120pk, 6cil 1983
Vitesse49, stuurh., 15m, 2x Volvo3Bopk 1991
Vitesse 62 Wide, 18.50m, 2x Volvo4Bopk 1991
Vitesse 52Fly, 16.50m, 2x Caterp. 375pk 1990
Falcon, stuurh, 13.50m,lx Volvo 200 pk 1991
Nieuwe v.d. Valk Royal primeur

Van der Valk Shipyards
PORTZELANDE, 01117-2140. Gehele week open
WAALWIJK, 04160-37867. Ook zaterdag open

sea ray*formula*sealine*nimbus
125 OCCASIONS, SPORT-CRUISERS-JACHTEN 0.a.:
SEA RAY 21 ft. MID-CABIN plus trailer ’ 61.500
SUNDANCER 24,5ft., 500vaaruren ’ 57 000
JACHTENtypeFLYBRIDGEv.a.9m ’129.000

V.d. MEULEN JACHTB. 03462-65493/06-52828312
WATERSPORTCENTRUM "UITDAM"

bij Marken, direct aan IJsselmeer
leverancier / importeur / verkoophaven

* Marco
* Aquanomic (staaljacht)
* Olympic (polyester M.Y.)
" Polar / Joda / Tresfjord (Noors)
* Bayliner / USA (sportboats / motorjachten)
* Ocassions en bemiddeling

Zeedijk 2 1154 PP Uitdam
telef. 02903-3528, fax 02903-3513
** zaterdag en zondag geopend****

Jacht & Bootgids
1001 JACHTEN met foto's en omschrijving

Bij kiosken en jachtmakelaars
Telefoon 05153-803

Weekend - s h o w!
De Valk Loosdrecht/Breukeleveen, ruim 70 motor- en
zeiljachten in deverkoophaven: 02158-23717.

Waterscooters
Moet weg: KAWASAKI
650 SX Jetski, bj. '89,
nieuwst., + trailer, slechts
’6500. Inl. 02507-15874.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.00 tot 21.00 uur, kunt
u uw SPEURDER opgeven.
Telef. 020-6.805.805.

Kano's, roei- en visboten
Visboot CELCO, 5.10 x 2 m,
met kanteltrailer, met of
zonder motor. Vr.pr.
’3850. Inl. 02550-11331.
T.k. SHETLAND Alaska
500, 40-pk Johnson, met
powertrim, gegalv. trailer,
Navstar 2000, dieptemtr.,
kompas, 2 jr. oud, z.g.a.n.,
i.v.m. emigratie. W.S.C.
Roosendaal, 01650-44449.
Pol. roei/VISBOOT, dub-
belschalig, 3.70 x 1.42 m,

’ 1000. 01881-2151/1177.
Visboot SHETLAND 535,
met trailer, zee-klaar! Vr.pr.

’ 8000. Telef. 04108-16347.

Kano's: div. aanbiedingen,
Kajaks vanaf ’ 500, kom-
pleet met peddel, uit voor-
raad leverbaar. Kanocen-
trum DE ANKERPLAATS,
Kortenhoef, 035-61745.
RANAPLAST GH 15 US,
bj. 1991.030-434071.
Pol. SPIEG ELSLOEP, 15-
-pk Yamaha, kanteltrailer,
vr.pr. ’ 5000. 040-429076.

Wanneer u een brief onder
nummer schrijft, vermeldt
dan duidelijk het nummer
in de linkerbovenhoek van
de envelop.

Grote verkoop gebruikt materiaal
O.a. 30 Can. kano's, 40 kayaks, peddels, 40 ATB-fietsen,
30 fietsen, 100 tenten (2/3-p. dubbeldaks noktenten),
waterfietsen (4x 1-p. en 10x 4-p.), 10stabilo's (stabiele
1-p. kano's), steppen e.d. Div. prijzen. Start: za. 9 nov.
om U.OOuur, park.plaats De Bleek, Hattem.

Vadesto 05206-45428
Rubberboten

AVON Redcrest Dinghy,
enkele malen gebruikt,
nw.st. ’1250. 02152-66922.

Ruim 200 rubrieken bij de ;
SPEURDERS. Informatie/
brochurevia 020-6.805.805.

Algemeen
OPDUWER, 2-cil. Lister, 6
m, ’ 10.000. Mah. zeezeil-
sloep, 8 m, 1921, rest.ob-
jekt, ’4OOO. Shetland. 50-
-pk Mercury, trailer, ’ 8500.
05943-1975.

Marex SCHEEPSRAMEN. .
Info Marine Trade Service, .
telef. 01880-32662 |
Uw SPEURDER faxen? Dat I
kan 24 u. per dag, 7 dagen I
per week op: 020-585.8030. 1

Scheeps- en buitenboordmotoren enz. ,
SUZUKI b.b.mot., gebr.
onderd. Zomerschoe,
08876-1489.
VOLVO Penta ruilmotoren.
Volvo Penta ruildelen. Info
03410-15373 EERLAND.

I
PEUGEOT scheepsdiesel, \
50 pk, in prima staat,
compl. Inl. 05150-19659. J
T.K. FORD motor, benzine, |
135 pk, 88 draaiuren. DAF |
475 diesel. 02288-2801. |

IT.k. gebruikte DIESELMO-

'TOREN Yanmar 3 QM 33
pk, Bukh 20 pk, Peugeot
4-cil. Langman Motoren
Nijkerk. Telef. 03494-51267.
YANMAR scheepsmoto-
ren, mr. en inbouw mog.
Zelf-inbouw korting. Div.
inruil motoren Botenservice
Gebr. Tatje, 01725-71670.
T.k.a. MERCURY 10 KR
outb., 6 mnd. oud, demo.
Vr.pr. ’ 3750. 01718-71803.
SUZUKI dealer Rafeco, Jan
van Gentstr. 162, Badhoe-
vedorp, 020-6592821.
Suzuki en Marmer out-
boards, 7 dagen geop.
Jacht. „DE EVENAAR",
Scheendijk 23, Breukelen,
telef. 03462-63163.
YAMAHA buitenboordmo-
torhuis. Hellas Watersport,
Aalsmeerderdijk 630, Rij-
senhout bij Aalsmeer, telef.
02977-20764, fax 20535.

DRINKWAARD Motoren,
Sliedrecht, telef. 01840-
-12332 fax 10977. Merce-
des, DAF, Mitsubishi
scheepsdieselmotoren, ma-
rinisatiesets, alle toebeho-
ren. Inbouwen/of mr. mog.
T.k. RENAULT 40 pk, benz.
motor, ’ 2500. Telef.
01729-8113.
HYDR. 16-t. Coles kraan,
op truck. Compl. testtank
voor b.b.m., tot ± 200 pk.
05208-68017/67479.
Uw Suzuki-dealer voor
regio Rotterdam. HEBOR
WATERSPORT, Spangen-
sekade 48-49, Rotterdam.
Telef. 010-4157177.

T.k. nieuw type PEUGEOT
'62 pk, 150 draaiu., met:P.R.M. k.k. 2:1. De Vries,
i 03462-61551.. Gevraagd recente

SCHEEPSDIESELMOTOR
met k.k., 70/90-pk, overja-
rig geen bezw. 02524-4323.
T.k.a. VOLVO Penta Diesel
MD-21 A 75 pk, ’ 6500. Te-
lef. 03494-53153.
Uw erkende Suzuki-dealer
voor WEST-FRIESLAND,
Dries Veld Motoren, Hoorn,
02290-14495.
Uw erk. SUZUKI-dealer
TWZ Motors, Wilhelminapl.
6, Schiedam, 010-4267916.
VOLVO PENTA DSOA, 6-
cil. Diesel 100-pk, zonder
keerk., i.z.g.st., draaiend te
zien, ’4500. 05270-12401.
Watersportcentrum
"Strand Horst" te Ermelo,
telef. 03417-61333/60838,
20% korting op nieuwe Su-
zuki buitenboordmotoren
gedurende aktie Suzuki, zie
grote aktieadvertentie.
T.k. SKODA 2-cil.
scheepsdiesel, compl. met
schroef en keerkopp. Telef.
05149-1338 na 17uur.
SCHEEPSDIESELMOTO-
REN. Tevens alle inbouw-
delen, assen, schroeven
etc. Generatorsets water-
en luchtgekoeld, keerkop-
pelingen mech. en hydrau-
lisch. Zeer aantrekkelijke
prijzen bij zelfinbouw. Ver-
schuur Diesel BV., Am-
bachtsweg 5, Katwijk aan
Zee, 01718-22808/22809. Al
35 jaar hèt adres voor
scheepsdieselmotoren.

Stalling, onderhoud en ligplaatsen

Jachthaven
„Uitdam"

Nog plaatsen vrij!!
Direkt aan het IJsselmeer

Infotelef. 02903-1433
Fax 02903-3513

WINTERSTALLING bij
Westeinderplas, op afgesl.
terr. Jachtwerf De Hippert,
Noordeinde 21, Leimuiden,
01721-9373.
Jachthaven BOVENDIEP,
A'dam-O. heeft nog enkele
ligplaatsen voor de winter-
stalling. Op terrein of in
loods. Hellingen speciaal
tarief. Telef. 020-6651582
WINTERSTALLING op de
wal, tot 18 ton. PA. v.d.
Laan, Vrouwgeestweg 71,
Woubrugge. 01729-8113.
„MARINA Monnicken-
dam", de gezellige jacht-
haven met alle faciliteiten.
Enkele ligplaatsen beschik- 'baar. Telef. 02995-2595. I

Medemblik, WINTER-
STALLING binnen en bui-
ten. Medemblik Vacht Ser-
vice, telef. 02274-1769.
LOOSDRECHT: ligplaatsen
beschikbaar in golfvrije ha-
ven, voorzien van moderne
faciliteiten. Pijl Watersport,
Nw. Loosdrechtsedijk 217,
Loosdrecht, 02158-21638.
Overdekte WINTERSTAL-
LING, in Vinkeveen, tot 214
ton, ’27,50 per m 2. Telef.
02972-4443.
JACHTWERF Lelystad BV
Industrieterr. Noordersluis.
Winterstalling tot 28 ton.
Binnenstalling: ’5O p/m2.
Buitenstalling: ’ 20,75 p/m2

(mcl. BTW). Telef. 03200-
-60854 of fax 60257.
Houten SCHEEPSLOODS
met metalen demontabele
binnenbalken, 22 x 22 x 6
m. Inl. 01711-12338.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 u. per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

Winterberging
binnen- en buitenstalling

JACHTHAVEN VAN GENT
Zandstraat 11, Kerkdriel
04183-2167/4321/3057

MODIFICATIE ITT mari-
foon STR 12. Ships Radio
Services, telef. 010-
-4730288.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805van 8-21 uur.

Scheepsaccessoires
T.k. grote partijen koperen
PATRIJSPOORTEN,
versch. maten, m/z blinden.
Prijs "

’ 175-/ 340. Ook
kompasstand, en scheeps-
ramen. 020-6275663.
HORA-SCHEEPSRAMEN.
Leusden, telef. 033-941295.
Diko-scheepsbokken, vier-
kantbuis/verzinkt/demon-
tabel, voor motor- en zeil-
boten tot 12ton, v.a. ’ 550.
DIKO-INTERNATIONAL,
Kerkweg 18, 4122 GC Zij-
derveld, telef. 03454-2385
of 03472-1962 Scheeps-
bouw Boekwijt, Broekslage
10, 8331 TJ Steenwijk, te-
lef. 05210-16492/14426.
NETTOBOOT: hoge kor-
ting op scheepsaccess.
Voorstr. 436, Dordrecht,
078-131631, maandag gesl.
T.k. STUURWIEL, ± 1920,
1.20 m doorsnee, koper in-
gelegd. Inl. 038-538442
SCHEEPSACCU'S 230 AH,

’ 325, 2 jaar gar. AHU, Utr.,
Draaiweg 56, 030-734157.
HOUT, platen, dekdelen en
zelfbouw-blokroosters.
Voor informatie of folder:
Arnhemse Fijnhouthandel,
085-648435.

MARIFOON vervangen?
Voor ’1350 excl. BTW
heeft u een nieuwe PTT ge-
keurde Dantronik. Van Les-
sen & Punt Watersport,
010-4737388.
Spinnaker, full radial, 95 m 2
NIEUW. Spinn., tri radial,
105 m 2, z.g.a.n. Radar-ref-
lector, boeilicht, olielamp.
010- 4028433, 070-3638386.
BOEGSCHROEF Vetus, nu
of nooit! 02977-45247 of
071-121060.

OPENINGS
aanbieding

Elektronische kaartplotter
met ingeb. GPS nieuw van
NAVIONICS, model LCP,
’5995. ODEC 8.V., Fle-
vostr. 86 (md. De Koog)
Purmerend. 02990-38096.
T.k. WINTERKLEED voor
kruiser, 13 m, in 2 delen,
’750. Telef. 02522-11812
Nieuwe art. voor 2e-hands
prijzen 0.a.: kachels, hydr.
besturingen, pompen en
ramen. Telef. 02977-45247
of 071-121060.
Ruim 200 rubrieken bij de
SPEURDERS. Informatie/
brochure via 020-6.805.805.

*Bootaccessoires Vinkeveen**
Inbreng/verkoop goede, gebruikte watersportartikelen
Ma., do., vr. van 10-17uur, zat. en zond. van 10-16uur

Groenlandsekade 3, 02949-1460
2 en 3 nov. DEMONSTREREN WIJ

Webasto scheepsverwarming
Graag nodigen wij u uit voor deze unieke demonstratie

Tevens demonstreren wij:
* boilers
" uitlaatsystemen
* boegschroeven
* Victron-acculaders
* draaiende scheepsdiesels
* aluminiumramen en windschermem
* dubbele hydraulische besturing en afstandbediening
* en... uiteraard onze zeer uitgebreidewatersportwinkel
Tot ziens!! Geop. zat. van 10-17 uur, zon. van 13-16uur
DE VRIES, SCHEENDIJK 15/1, 3621 VC BREUKELEN

Telefoon 03462-61551, FAX 03462-62820
Bootverhuur

Een fantastische zeilvakan-
tie in Zeeland? DT-YACH-
TING biedt u deze mog.
met splinternwe. Catalina
zeiljachten. Bel voor info:
DT Yachting, Marina Port
Zélande, 01719-16454/
071 -170012 of 01117-2353.
Luxe MOTORKRUISERS.
V.d. Laan, Woubrugge.
ANWB. 01729-8113/8177.

OCC YACHTING, zeilen in
Griekenland en Nederland.
Telef. 02159-50244.
DIESELMOTORKRUISERS
t.h.a. Vraag folder. Fa.
Weling, telef. 03497-2129.

DEHLER 31-34-36 CWS.
Marien Y.C., ANWB-erk.,
vanuit Monnickendam
03465-75246, 030-439368.

Jachthaven Jacobswoude, Een SPEURDER opge^6

MOTORKR. 01729-8177. Bel 020-6.805.805.
Boottrailers

Boottrailers rechtstreeks af
fabriek. AANBIEDING: 2-
tons tandemasser, ’ 6250.
Ook div. gebruikte trailers.
Aanhangwagencentrum Ko
v.d. Berg, Gageldijk 190,
Utrecht, telef. 030-622087.

'KANTELTRAILER m. <#j
rem, 1250kg. 03430-1 9ó3
SPEURDERS kunt u oftf
ven van maandag t/m \
dag, van 08.00 tot 21]
uur, via 020-6.805.805.

Surfen

Top Surf
ZOMER EN WINTER NO. 1

Ski-sets v.a. ’ 199
Snowboards v.a. ’ 299
Winterjacks v.a. ’ 89
Surfplanken tot 40%
North, Neil Pryde en
Gaastra zeilen tot 50%

VINKEVEEN
Vinkenkade 31

Bel voor openingstijden
02949-1812

T.k. F 2Lightning \N.Cf
’BOO. Inl. 02152-57192.^-
T.k. F2wedstrijd-surfm^
riaal, 1991. 02990-33799^
ATTENTIE! Fouten in t^
fonisch opgegeven ad*'
tenties of fouten ontst*.
door onduidelijk' ha1*schrift van de opdracht/
ver behoeven door ons "*te worden gecompense^

Diversen

T.k. REDDINGSSLOEP,
24.2 ft., spitsgat, vr.pr.
’15.000. Inl. 05146-3000.
WANDVINYL, 100 cm
breed, bijzonder geschikt
voor het bekleden van uw
boot, van ’17,90 voor
’9,90 p.m. Kinkerstraat
327-331.020-6831940.

Kerstkado
Uitverkoop van alle ski-arti-
kelen, bij HOLLAND
SPORT BOAT CENTRE
B.V. Amsterdam, Zuider-
zeew. 2 020-6947527 ring-
weg afsl. Sll4 Zeeburg Ge-
opend 10-18u., ook zo.
Te koop: zeilen, z.g.a.n. en
andere onderdelen van
FIRST3S.ini. 01184-61066.
DOCUMENTATIE over ge-
rubriceerd adverteren? Ge-
woon even uw Speurder-
adviseuse bellen! 020-
-6.805.805.
OVERLEVINGSPAKKET!!
Mullion, als beste getest!
Dir. v. importeur, v.a. ’ 499.
Bel Fako BV, 05437-73645.

-_\

Laat het nu doen! Gil
STOFFEREN van boot-j
caravankussens, stof Jjj

’ 10p.m. Inl. 02550-3538JS
Voor teakdekken, mail"*
bouw en jachtbetimmefj
gen. VAN NOORT JacJen mallenbouw, Medöl
blik. Telef. 02274-5135. J
Het enige dat we nietj
r.v.s. maken is deze adv!
tentie. NOOTER Metaal
ren, 02280-18981. J
Nwe. en gebruikte ZEILg
"Diverse aanbiedingen
M-Sails, telef. 01814-3233
DROOGPAKKEN,
merken op voorraad, A
f 386. Jachtwerf He£Kralingse Plaslaan 1
Rotterdam, 010-4521377 J
METAALMARKT: rvs, #
koper, in buis, plaat enz. n
les op maat. 030-310975. J
VACHT Delivery, gedij
personeel biedt zich A
motor/zeiljachten bind
en buiten Nederland over'
brengen. Inl. 023-322828^

TE KOOP AANGEBODEN een prestigieuze

watersportzaak
op Curacao

Het bekendste verkooppunt van watersport-, zeilbo<*
en aanverwante artikelen op het „booming" toerist^]
eiland Curacao (Ned. Antillen), strategisch gelegen 3<|
verkeersweg naar de watersportcentra. Voldoen'!
mogelijkheden voor uitbreiding assortiment/activiteit^De overname betreft naam/goodwill/know-how, voV
raad, inrichting en huurcontract van winkel en magaz'j]
eventuele (latere) aankoop van het pand is een op*'
Serieuze tussenpersonen zijn ook welkom. Voor naderör

informatie: fax 09-599.9.615204, telex 3433COASTNA
luchtpost: Postbus 772 Curacao, Ned. Antillen

Utiißiiilil v\
J___^_\ Op het complete assortiment buitenboordmotoren geelt Suzuki 1 -^■b_^_^______W

vanaf I november tot en met 20 december 20% korting. Een I, 1Ëaanbod dat geldt zolang de voorraad strekt. V___mlm(ÏW
I^W Dus naast perfecte corrosiebestrijding, twee jaar .^^S^^^.volledige garantie en standaard olie-injectie \^ Vvßvanaf 8 PK, een riante korting. Ga snel naar uw t^^- \. \\^^_P\

dealer of bel voor inlormatie naar de afdeling \^ \ \^^)
Outboards & General Prodücts Tel: 01862-79 11. SUZUKI \_\

zaterdag 2 november 1$de Vaarkrantl
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Na overlijden van zee-
zeiler Dougal Robertson

Verfilming
drijfpartij

van 38 dagen
door ROB VAN MESDAG

LONDEN, zaterdag
Als de film zo goed is als het boek, mag de zeiler die

aan oceaanzeilen denkt een bezoek aan zijn bioscoop
Wet overslaan. 'Survive the savage sea' heette het boek,
dat in 1974 verscheen en waarin zeezeiler Dougal
«■obertson de dappere en tevens miraculeuze overleving
beschrijft van hem en zijn familie in eerst twee, later
°»aar één sloepje, nadat hun jacht 'Lucette' door

tot zinken was gebracht. In vele landen
stond dit boek wekenlang als nummer één op de lijstv«n best verkochte boeken.. Robertson is zojuist op 67-
-jaiige leeftijd overleden, ter-
*"! in Amerika een film, ge-
baseerd op zijn boek, in roula-

lQ gaat om naar verwachting
pter ook Europese bioscopen
«bereiken. Hierin spelen Ali
"JcGraw, de ex van Steve
/icQueen en bekend om haarT?i in 'Love story' en televi-sie-acteur Robert Ulrich, de
n°ofdxollen. Of deze twee

et hun regisseur erin zullensJagen het drama van de 'Bri-«sh Family Robertson', de
Dl]naam die de familie kreeg
7" °P geloofwaardige wijzeeer te geven, moet worden
«gewacht. Maar één ding is
eker: aan stof voor een ver-
plking van moed, doorzet-

tingsvermogen en geduld, in
oerwil van leed, tegenspoed
?n gevaar, zullen zij geen ge-
Drek hebben gehad.

Rondom 1970 besloot de
°ud-koopvaardij -officier Dou-
i*l Robertson en zijn vrouw

hunvier kinderen meee nemen in hun dertien me-er lange schoener voor een
eis van drie jaarrondom de

gereld. Op 31 januari 1971
erlieten zij de haven van

£ajmouth, CornwaU. In de
ging hun dochter

,*n boord en in Panama
«Wam de scholier Robin Wil-üams erbij.

Eerste
prioriteit
was het
drijvend
houden van
het rubber
vlotje

een vis aan boord of konden
schildpadden met een lasso
binnengehaald worden. Het
opensnijden van de keel le-
verde bloed op om te drinken
en de gele olie werd voor het
insmeren van pijnlijke li-
chaamsdelen gebruikt.

. Twee dagen na vertrek van
ej^alapagos-eilanden, koers
Wie Zuidzee, werd hun
cheepje door zwaardvissen

*°orboord, gekraakt, ver-, °est. Eén minuut laterdreefe hele familie in zee. Slechts
■eö rubber reddingsvlotje dat
ö slechte conditie verkeerden een sloepjevan kunstvezel
jll. een watervoorraad voor
?ne dagen, bleven boven wa-

Nu begon een helse drijf-
P^rtij, die38 dagen zou duren:
onder voedsel, water, zeil of
j^nd. Eerste prioriteit was
** drijvende houdenvan het

lü kr vlotJe> dat water in-en
sent5cnt uitliet. Er moest voort-
TV-'end gehoosd, maar ook op-
lazen worden.
on IT*1 een vrachtschip i dat
jP de zevende dag in zicht*am hen niet opmerkte, za-
* n de Robertsons hun kans
te een sneUe redding verlo-
f-Maar dank zij vaders

j., en moeders gebed
, eef (je familie 0p redding

Pen. Zo nu en dan sprong

Moed
Op dag 15 kletterde een

dorst-verlossende regen op
hen neer. Maar op dag 17
begaf het rubber vlotje het
voorgoed. Nubleef slechts het
drie meter lange sloepje voor
het zestal over. Maar men
hield demoed erin. Zong lied-
jes gedurende een opkomen-
de storm en hing lapjes vis en
schildpadvlees aan een lijntje
te drogen.

Dag 38 bracht redding. Een
Japans vissersvaartuig had
hen opgemerkt en pikte de
familie, die nog in redelijke
conditieverkeerde, op.

De zojuist overleden Ro-
bertson is een goede bekende
van enkele Britse maritieme
avonturiers. De oud-marinier
John Ridgeway, die zon 20
jaar geleden te zamen met
college Chay Blyth de Atlan-
tische Oceaan overroeide, zei
eens over hem: „De oceaan
had eens moeten weten wat
een taaiekerel die Robertson
is alvorens hem zo op de proef
te stellen! Hoeveel zijn er niet
die onder veel minder zware
omstandigheden het loodje
legden."

„Ik ben
te lui
om te

zeilen”
doorRICHARD DE JONGE

LOENEN AAN DE
VECHT, zaterdag

tii" i* een va^er a*s werk-
jj lSbouwkundige — toenette dat nog machinist
j. en verscheidene ooms
v'e «Is kapitein hun geld
st n n<*en > ma£ Je rusti8tiellen dat Aad van den
jeuvel grootgebracht is
te bet maritieme gebeu-
b n' Hij was dan ook voor-estemd om in de voetspo-
iVt van ziJn familieleden

Wa 1J de keurin_ die nodig
tot.?"1 toegelaten te worden"l, de zeevaartschool, bleek1««nter dat ik een beetje kleu-enblind ben. Niet zoveel,naar genoeg om de seinvlag-sen niet goed genoeg te kun-'en onderscheiden. Dit was

een forse klap," zegt de pre-
sentator en eindredacteurvan
het televisieprogramma 'Ook
Dat Nog.

Aad (56): „Als jongetje
woonde ik in Sliedrecht, aan
de Merwede. Ik was in dietijd
voortdurend in de weer met
kano's die ik met behulp van
wat hout en een paar lakens
ombouwde tot zeilboot. Een
kano met een zeil heeft na-
tuurlijk nietsmeteen zeilboot

te maken, maar ik leerde wel
naar de wind te kijken en ik
wist wat er gebeurde als je de
grootschoot aantrok en meer
van dat soort dingen. Ik ben
een paar keer met mijn vader
mee geweest naar de Oostzee
en zo. Schitterend was dat.
We wisten niet beter dan dat
ik ook op de grote vaart te-
recht zou komen. Totdat die
keuring voor de zeevaart-
schoolroet in het eten gooide.
Toen heb ik het CIOS gedaan
en ben ik sportjournalist ge-
worden."

Aad van den Heuvel be-
woont met zijn vrouw Annet-
te een fraaie woonark aan de
Vecht. „Vroeger, toen we een
eilandje op de Loosdrechtse
Plassen hadden, zeilde ik in

de meest uiteenlopende ty-
pen boten. Zelf hadden we
een Centaur en later een Va-
runa, maar ik heb ook wel in
een 16 m2, een Pampus en
een Valk gezeild.De kinderen
hadden Piraatjes, de voorlo-
per van de Optimist, en daar
zat je als grote kerel ook wel
in natuurlijk. Ik weet nog dat
we tijdens een zeiltochtje het
roer achter de boot vandaan
zeilden. Als je in zon geval
het zeilen niet meegekregen
hebt, ben jemooi verloren. Ik
heb het grootzeil en de fok
laten zakken en toen was er
niets meer aan de hand. Ik
bedoel, je komt vanzelf een
keer aan dekant."

De zeilboten hebben plaats-

gemaakt voor motorboten.
Voor zeilen ishij een beetje te
lui geworden. Hoewel zijn
liefde uitgaat naar houten
schepen, heeft Aad een sloep
van polyester.

■ Aadvan den Heuvel ...een
boot iser voor het gemak...

EIGEN FOTO

#$
AAD VAN DEN HEUVEL

Stichting MiniSail Nederland

Zes jaarbouwen aanspeelgoedboot
Vanonzeredactie Vaarkrant

ENSCHEDE, zaterdag
„Ik weet dat hetkinderachtig klinkt, maar als ik het schip zie varen, komt

de nostalgie weer boven. Dan hoor ik de kapitein in mijn verbeelding orders
geven en zie ik de bemanning aan touwen scheuren," zegt Willem-Jan
Moonen uit Den Haag. Hij is één van de ruim dertig deelnemers aan een
evenementvan de Stichting MiniSail Nederland (SMSN).

Het kostte Willem-Jan niet
minder dan vier jaar om het
dwarsgetuigde volschip
'Drommen' te bouwen. Het
grote probleem met dwarsge-
tuigde schepen is dat ze zon-
derhulp van een motor moei-
lijk door de wind te krijgen
zijn. Voor de miniatuur-sche-
penbouwer uit Den Haag lag
hier nu juist deuitdaging.

„Ik heb in het verledenveel
motor- en stoomboten ge-
bouwd, maar tegenwoordig
bouw ik alleen nog maar zeil-
schepen. Gebruik maken van
motoren op zeilschepen is te-
gen mijn principes. Door het
want aan de binnenkant te
plaatsen en door dera's op de
juiste manier op te hangen
heb ik het uiteindelijk voor
elkaargekregen. Ik maak alles
zelf en bouw ook alles op
schaal. Het enige wat ik koop
is de lijm. Het hout vind jeop
straat. Van een eiken tafel-
blad kun je de mooiste dingen
maken," zegt modelbouwer
Willem-Jan.

Het is mooi te zien hoe het
2.40 meter lange en -10 kilo

zware schip door de golven
klieft. Op de afstandsbedie-
ning van Willem-Jan zitten
vijf zeilfuncties. Vier zorgen
ervoor dat de zeilen bij het
door de wind gaan van bak-
boord naar stuurboord ge-
haald worden, waarbij niet
wordt vergeten dat de klui-

vers het eerst aan de beurt
zijn. De vijfde functie is om
hetroer te bedienen.

De SMSN houdt zich behal-
ve met het organiseren van
evenementen, bezig met het
houden van bouwavonden en
met de promotie van het mo-
delzeilen als zodanig. Om te
voorkomen dat evenementen
elkaar overlappen wordt re-
gelmatig overleggepleegd met
bouwers uit landen als Duits-
land, Denemarken en Zwit-
serland. Er worden zon acht
happenings per jaar gehou-
den.

■ Willem-Jan
Moonen en

zijn lievelings-
boot.

EIGEN
FOTO

KANOVAREN
IN BIESBOS
WERKENDAM — De ge-

meenten Werkendam, Woud-
riehem, Aalburg en Dussen
gaan samen in de randgebie-
den van het fraaie natuurge-
bied De Biesbos een speciale
kanoroute aanleggen. Het tra-
ject, dat nog voor het seizoen
1992 voltooid moet zijn, gaat
150.000 gulden kosten. Het
rijk neemt hiervan 75 procent
voor zijn rekening en derest
wordt door het gemeentek-
wartet optafelgelegd.

Project
„Dat zijn beslist geen wed-

strijden," zegt Gerard Wes-
sels, voorzitter van de SMSN.
„Dan zou er nog meer averij
ontstaan dan nu. Er worden
toertochten van zon 5 kilo-
meter lengte gevaren en zo
nu en danworden de schepen
door mensen uit de grote
scheepsbouw beoordeeld op
debouwwijze en de zeileigen-
schappen. Het bouwen van

een schip is niet een klusje
dat je op een regenachtige
zondagmiddag klaart. Het is
eerderregel dan uitzondering
dat er zes jaar aan een be-
paald schip gewerkt wordt.
Bij onze stichting wordt dan
ook niet gesproken over de
bouw van een schip, maar
over een project."

Er komt overigens meer bij
kijken dan bouwen alleen.
Wessels: „Als er geentekenin-
gen te krijgen zijn, duurt het
soms jaren voordat er met de
bouw begonnen kan worden.
Er worden musea afgelopen,
bibliotheken bezocht en vaak
worden er ook gegevens zoals
fotomateriaal en beschrijvin-
gen vanuit het buitenland
verzameld. Modelzeilen be-
staat uit drie onderdelen: je
verdiepen in het schip, het
bouwen ervan en er mee zei-
len. Als je één van deze drie
zaken mist, heb je maar een
stukje van de hobby te pak-
ken".

Wessels spreekt ook tegen
dat modelzeileneen dure lief-
hebberij is. „Dat hangt hele-
maal van jezelf af. Alleen de
zendapparatuur is eenvast ge-
geven.Diekost een kleine 400
gulden. Voor de rest kun je
het zo duur maken als je zelf
wilt."

Beroemde schepen als het
J-24 Jacht 'Endeavour', het
VOC-schip 'Amsterdam', de
'New Magie Breeze' en de
'Philips Innovator', kortom
alle grote schepen uit de in-
ternationale zeilwereld zijn
nagebouwd.

Comfort
„Een boot is er voor het

gemak. Ik vind nu dat een
boot comfort moet hebben.
Bij zeilboten betekent dit dat
ze groot moeten zijn met
enorme zeilen erop. Dan kun
je de boot weer niet met zn
tweeën mannen en moet je
weer op zoek naar beman-
ning en dergelijke. Niets voor
mij. Daar komt bij dat ik hier
aan de Vecht niets met een
zeilbootkan.

Gedurende de zomermaan-
den pakken we bijna dage-
lijks 's avonds na hetwerk ons
sloepje en tuffen dan lekker
een stuk de Vecht af. We
hebben niets met bruggen te
maken. Gewoon wegvan alles
en iedereen. Even van al het
gezeur af zijn. Een glaasje
sherry mee, wie doet jewat,"
zegt Aad.

De 7.30 meter lange sloep
ligt naast de fraai ingerichte
woonark van Aad en zijn
vrouw Annet. Het klassiekge-
lijnde scheepje, dat aangedre-
ven wordt door een dieselmo-
tor, draagt net als dewoonark
de naam 'Sabre'.

Aad: „Een sabre is een Is-
raëlische vrucht die er van
buiten heel lelijk uitziet,
maar heel lekker vruchtvlees
heeft."

Levensecht
Ook de maxi-racer van

Hanno van Hasteren is een
ware lust voor het oog. Het
schip ziet er niet alleen qua
vormgeving schitterenden le-
vensecht uit, Hanno bedacht
ook een manier om het tuig
optimaal te trimmen.

„Als ik de grootschoot aan-
haal, wordt de masttop auto-
matisch naar achteren ge-
trimd. En om te voorkomen
dat de voorstag van de genua
te los komt te staan, wordt de
mast in het voor-de-windse
weer automatisch rechtop ge-
zet," zegt Hanno, alsof het de
gewoonste zaak van dewereld
is. De bediening van degenua
geschiedt niet door schoten,
maar door een uitschuifbare
genua-boom. Deze zorgt er
niet alleen voor dat de genua
altijd evenwijdig met deromp
van het schip loopt, maar ook
dat hij strakker staat naarma-
te de wind beter zijn best
doet.

In tegenstelling tot zijn col-
lega-bouwers koopt Hanno
veel materiaal. Hij bekent,
met het schaamrood op de
kaken dat hij voor het schip
5000 gulden heeft uitgegeven.
Hanno's werkstuk heeft een
lengte van 2 meter en weegt
27 kilo. De mast is net als de
kogelgelagerde katrollen van
roestvrij staal en meet maar
liefst 2.62 meter, de genua is
1.1 m 2groot en het grootzeil
heeft een oppervlakte van 0.9
vierkante meter.

IJSSELSTEIN
GAAT DOOR...
IJSSELSTEIN — Ter-

wijl minister van Verkeer
Maij-Weggen het plan
heeft gelanceerd om de
Hollandse IJssel te sluiten
voor plezïervaarders, gaat
de gemeente IJsselstein
langs deze rivier afmeer-
plaatsen aanleggen voor
recreatievaarders. De ge-
meente trekt hiervoor on-
geveer ’220.000 uit. Het
gemeentebestuur huldigt
het standpunt, dat het met
het idee van de bewinds-
vrouw niet zon vaart zal
lopen.

Druk
De Hollandse IJssel wordt

vooral zomers door waterre-
creanten druk bevaren. Om
een bezoek aan het oude stad-
je IJsselstein nog aantrekke-
lijker te maken, wordt een
groot aantal aanlegsteigers
aan deoever geplaatst. Boven-
dien wordt voor de water-
sporters langs de rivier een
voetpad aangelegd, waardoor
het vestingstadje voor hen
makkelijk bereikbaar is. Ook
bouwt de gemeente bij de
Oranjebrug een modern toi-
letgebouw.

Huisarts brengt Spaanse Water tot leven

ZEILERS ZOEKEN
CURAÇAO OPdoor

HENK
POPPE

WILLEMSTAD, zaterdag
Een temperatuur tussen 28 en 32 graden en zeewater

van maar liefst 27 graden Celsius maken van de Neder-
landse Antillen een paradijs voor watersporters. Rond
de eilanden Curacao en Bonaire kunnen liefhebbers van
zeilen, windsurfen, sportbootvaren, waterskiën, zwem-
men, duiken en snorkelen het hele jaar door hun hart
ophalen. Jaarlijks worden er grote internationale zeil-
wedstrijden gehouden, zoals de wereldkampioenschap-
pen 'Sunfish'.

Alex Roose (40), vice-presi-
dent van de internationale
Sunfish klasse-organisatie,
woont al 25 jaar op de west-
punt van Curacao en heeft als
beroep huisarts. Hij is tevens
bestuurslid van één van de
plaatselijke watersportvereni-
gingen en belast met het orga-
niserenvan wedstrijden.

Alex: „Het hele jaar door
zijn hier zeilwedstrijden
waarvan het grootste deel op
het Spaanse Water. Het is een
binnenwater met een opper-
vlakte die vergelijkbaar is
met de Kagerplassen. Het
heeft een verbinding met de
zee. Vooral in de Ingling klas-
se wordt iedere avond zeer
fanatiek gevaren. In de week-
eindenziet het hierwitvan de
zeilen.

ninklijke Marine, met een
groot aantal zeilboten. Alex:

Een probleem vormen de
tientallen grote, zeegaande
jachten die het liefst midden
in het Spaanse Water afme-
ren. Hier moet snel iets tegen
worden gedaan. Ze nemen te
veelvaarwater in beslag," zegt
de huisarts.

Op Curacao is ook een wa-
tersportverenigingvan deKo-

„De onderlinge samenwer-
king tussen de verschillende
watersportverenigingen is uit-
stekend. Tijdens de paasda-
gen wordt altijd de Cura?ao
Regatta gezeild, waarvoor re-
gelmatig deelnemers uit Ne-
derland overkomen. Ook ko-
men er veel zeilers van de
omliggende eilanden, zelfs uit
Venezuela. De grootste inter-
nationale wedstrijden wor-
den voor de westkust bij het
Princess Beach Hotel gehou-
den.

Een 'rondje'Curacao of Bo-
naire ligt niet in het ver-
schiet. Alex: „De noord- en
oostkust zijn te gevaarlijk.
Wel varen we tijdens de Bo-
naire zeilregatta met onze bo-
ten van Curacao naar Bonai-
re. Daar varen we ongeveer
4 1/2 uur over. Er zijn verge-
vorderde plannen om op het
Spaanse Water een grote zeil-
school met verhuurvloot te
vestigen. Watersporters uit
Nederland, kunnen hiervan
profiteren," zegtAlexRoose.

■ Willemstad vanaf hetwater. Fo'° Atlll° sPinelk

VELVET
Borg Warner

hydraulischekeerkoppelingen
Bel voor dealerlijst02979-80111

35



36

;,VAARSPEURDERS
\js^ Tel:020-6805805 Fax:o2o-5858030 Postbus 376 1000EB Amsterdam

VAARSPEURDERS kunnen telefonisch worden opgegeven van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-21.00 uur. Teksten, die
woensdag vóór 21.00 uur in ons bezit zijn, worden geplaatst in de Vaarkrant van de zaterdag daaropvolgend.
VAARSPEURDERS worden achter elkaar door klein gezet over 1 kolom met één woord in hoofdletters. Prijs f 4,84 per mm
hoogte. Minimum hoogte 10 mm.
KOMPASVAARSPEURDERS worden gezet over 1 kolom met één woord, het type boot, in een grotere letter. Prijs: / 6,87 per
mm hoogte.

REGELVAARSPEURDERS worden geplaatst met één of meer groot gezette woorden of regels naar wens over 1 of 2 kolom.
Prijs per mm hoogte per kolom f 7,78.
FOTOVAARSPEURDERS: Regelvaarspeurder met bijplaatsing van foto van het desbetreffende object.Formaat van de foto over
1 kolom minimaal 60 mm, of over 2 kolom minimaal 40 mm hoogte. Prijs per mm hoogte per kolom f IJB mcl. hoogte foto.
Benodigd materiaal voor de fotoplaatsing: foto of scherpe afdruk.
Deze Vaarspeurders worden geplaatst in de Vaarkrant, een wekelijkse uitgave bij De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag.
Meer informatie kunt u vinden op de eerste Speurderpagina of bel ons op bovenstaand nummer.

Speurders |) worden gespeld
Vaartuigen te koop gevraagd

KOOPRUIL. Boot t.k. gevr.,
± ’60.000. ruilen klein
huisje in Friesland. Telef.
02995-5565, 02963-3447.
I.v.m. succesvolle verkoop
ter bemiddeling gevraagd
goede gebruikte WERF-
SCHEPEN. Info: Jachtwerf
Atlantic BV, Harlingen, te-
lef 05178-17658 (fax
-14640).
MOTORKRUISER, ca. 12
m, prijsidee ’llO.OOO. Br.
38-25840bur. bl.Adam.
KOOPMANS zeiljacht, 35/
-36 ft., al. of staal, in uitst. st.
Telef. 05178-17658 (fax
14640).
Gevr. stalen MOTORKR. 8
è 10m, gesl. stuurhuis, a.k.,
dubb. best. 055-215736.
T.k. gevraagd: SAGA 27 ft.,
telef. 078-132319.

T.k. gevr. J24, bouwer
W ESTERLY. 01883-23657.
VOLLENHOVENSE BOL,'
8.10/8.50 mtr. Werf: K. &
de V. Telef. 05154-2750.
CONTANT geld voor uw
motorboot vanaf 9m. Bel
04756-1221 of 04746-5601.
Snelle afwikkeling.
j gevraagd van part. sta-
len MOTORSAILER, ca. 14
m, in perf. staat. Aanb. te-
lef, en fax: 020-6194520.
Gevr SHETLAND Fam.
Four of 536 of een Olden-
burger. Opknappen is geen
bezwaar. 04257-9196.
T.k.g. pol. Volksboot EN
pol. 2-pers. Canadese kano.
01725-75296.
lJw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 u. per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

Schepenkring
samenwerkingsverbandvan 7 jachtmakelaars

heeft permanentvraag naar goede motor- en zeiljachten
Wilt u uw jacht verkopen?

Bel dan een SCHEPENKRING MAKELAAR:
Lelystad: Schepenkring Info-centrum 03200-79856
Sneek: JachtwerfRimare/Nautimar 05150-12396
Medemblik: JachtmakelaardijNrd.-Holland .02274- 3736
Zeewolde: JachtmakelaardijFlevoland 03242- 1331
Roermond/Herten: Krekelberg Nautic 04750-15661
Hellevoetsluis: Jachtencentrum H'sluis 01883-22387
Lathum/Arnhem: Jachthaven 't Eiland 08336-31620

Permanent meer dan400 schepen in verkoop!

Huizer Jachtbemiddeling
Grote vraag naar goede motorsailers en zeiljachten.
Importeur van LM en Bonita.

Huizen, 02152-69333

Koopruil
T.k. open ZALMSCHOUW,
bj. '89. vr.pr. ’11.750.
Koopruil met motorvlet van
j_Bm mog. 04160-37626.
T.K./RUIL: Gevr. pol.
k.jacht ±8-9 mtr., tegen
BMW 316 i Edition, Dia-
mantzwart, 12 mnd. oud +
div. Nw.pr. ’46.000 nu mcl.

’ 35.000, evt. bijbetaling.
Telef. 075-210804.

Camper, nieuwste VW 14
Diesel, tegen „stoer"
SCHIP, ± 9-14 m, achter-
stallig onderh. geen be-
zwaar. Evt. bijbetaling. Te-
lef. 05927-12841.
BEWIJSNUMMERS voor
Speurders en Regelspeur-
ders worden uitsluitend op
aanvraag en tegen betaling
geleverd.

Zeilboten te koop aangeboden
TAIWAN Clipper, I. 11.30
m, (mcl. kluiverb.), Volvo
Penta 23 pk, ketch, vr.pr.

’ 72.500. Scheepsbemidde-
lingWorkum, 05151-2277.
VOLLENHOVENSE BOL K
& V, 8.50 m, fraai werfgeb.
schip. 02260-13369.
LASERS t.k. tegen winter-
prijzen. Boten verkeren
i.g.st., keuze uit div. kleu-
ren. Inl. 06-52931729.
Etap 38 '91. Spirit 32 '85.
Jeanneau Sun Light 31 '89.
Westerly Riviera 35 '90.
Rival 36 '88. Sadler 29 '86.
Etap 28 '83. Nieuwe Moody
336 tegen bijz. condities.
ESCAPE YACHTING (Ant-
werpen) 09-32.3.2321210.
BAVARIA 340, geheel
compleet. Inl. 01859-19632
MARINA 9.50 m, vaste
buiskap, erg mooi, ’ 97.000.
Telef. 01672-3310.
ETAP2Bi, bj. 1991, splinter-
nieuw. Inl. 05151-1674.
Kalik 40, bj. '83. Bavaria
340, bj. '89 (2x). Bavaria
340 Demo Lagoon, bj. '90.
Bavaria 410 Lagoon, bj.
'89/'9O. Bavaria 1060, bj.
'84/'B5. VAN DEN BOSCH
Yachting, 03200-79888.
Flevo Marina T.C.
HURLEY 800, Bukh 10 pk,
bj. '87, veel extra's, vr pr.
’63.500. Scheepsbemidde-
lingWorkum, 05151-2277.
JEANNEAU Aquila, in perf.
st, zeer compl., vr.pr.
’52.500. 08859-51332.
ZEILKOTTER, spitsgat, ei-
ken op staal, afm. 17 x 5.50
x 1.90 m. Vaarklaar. Inl.
03499-87050.
T.k. WING 7.4, 8-pk Yama-
ha bb., o.w.toilet, prijs nu
’12.500, te water, bj. '79-
-80.08330-15031.
T.k. 6-m KIELBOOT, nieuw
tuig, ’2950. Laser 85...,

’ 2350. Telef. 02945-2203.
ZEESCHOUW, 9 x 3.50 x
0.70 m, bj. '86, 33-pk Diesel,
teak betimm. met massief
teak in kuip plus blokroos-
ter, eiken zwaarden en roer,
Amerik. grenen rondhou-
ten. Grootz., fok en kluiver,
stah., geh. compl. m.
komp., log en windm. Vr.pr.
’105.000. Inl. 05105-1903.

Loper 27 ft
1979, wit, 6 zeilen, marifoon
RT 80, AP '90, Autohelm
800 '91, rad./cass., Renault
diesel 8 pk, gerev. '91, Gori
klapschroef, schip in zeer
mooie staat.

’ 52.750
(evt. met winterstalling)

Telef. 04242-82344
SKUTSJEt.k., I. plm. 16 m,
met zeil en motor, zeer voll.,
vr pr. ’70.000. Enige fin.
mog. Inl. 02507-16041.
SIMOUN, 4.85 m, zeilkl.
snelle open zeilb., vr.pr.

’ 1650. 01719-13752
T.k. SEAHORSE plus tra- :
peze en trailer, i.z.g.st.
’6250. 01721-7763. ,
MANTA 19, kajuitzeilj., 4
51.p1., optrekbaar mid- i
zwaard. Vr.pr. ’ 7500, zeilkl. \
mcl. 6-pk b.b.m. en ligpl. tot
apr. 92 Inl. 02152-64084. ,
RANGER 37, Hallberg Ras- ',
sy 42 Sunwind 35, Sun-
wind 30, Sander 85, Puma
26, div. kl. zeilschepen.
Info: Jachtwerf Atlantic
BV, Harlingen, telef.
05178-17658 (fax 14640).
NEPTUNE 22 met kielmid-
zwaard, 7 x 2.50 x 0.55<
(1.05), met 3 voorzeil., rol-
fok, maststrijkinst., wad-
steunen, marif., accu, win-
terbok, hefdak, toil., kuip-
tent, kombuis, r.v.s. 60-liter
watertank, Yamaha 9.9-pk
4-takt in bun. Motor, toilet,
marif., gas/elektr. install.,
kussens, stoffering en ver-
licht, in 1990 geheel ver-
nieuwd. Event. ligpl. in
Friesl. en overdekte winter-
stall. kan worden overge-
nomen. Met BTW-verkla-
ring, vaste prijs ’ 22750.
Telef. 050-418277.
MOTORSAILER LM 27,
zeer compl., 3 voorzin.,
Bukh 20 pk D, wintertrailer,
vr.pr. ’83.500. Telef. na
20.00 uur 01877-3790.
Stalen ZEESCHOUW, 9 m,
Huitema 1983, 5 51.p1., 20-
-pk Mercedes diesel, uitst. ;
st. Vr.pr. ’59.000. Telef.
05759-1424.

■...., — . i

Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 u. per dag, 7 dagen 1
per week op: 020-585.8030.

FRIENDSHIP 22, met o.a.
family special, b.b.motor, ,
1991, sprayhood, vanaf 'bouwjaar 1983, vanaf ■’25.000. Friendship Jacht-
bouwBV, 05140-2686.
SPRINTA 70, bj. '78, b.b.m.
8 pk, '86, compl. zeilkl.,
’19.750. Jachtwerf Peulen
BV, telef. 04759-1314.
Zeilboot JOUET 680, I. 6.80
m, br. 250 m, d. 1.10 m, bj.
'80, pol., 451.p1., Volvo Pen-
ta, saildr., i.z.g.st. Vr.pr.
’25.000. Inl. 04192-18022
VICTOIRE 34, bj. '82 als
nieuw, telef. 01829-2731.
ZEILBOOT type 470, mcl.
trailer, spinnaker, dektent,
z.g.a.n. ’2975. 05278-1659.
SUNWIND 35, demo, '90,
div. extra's. Aantrekk. prijs.
Info: Jachtwerf Atlantic
BV, Harlingen, telef.
05178-17658 (fax 14640).

T.k. KELT, 8.60 m, met
scoop, 12-pk D, 4 voorz.,
vele extra's, pr. ’49.500.
Telef. 01130-2368.
MAXI 87, pol. zeiljacht, per-
fecte staat, zeer compleet,
nieuwe zeilen, ’75.000. Te- ,
lef. 070-3678997.
VARUNA 400 pi. trailer,
i.g.st., ’ 1600. 03403-71500. !
T.k. st. zeilj. KNIKSPANT
8.00 x 2.50 x 1.10 m, 10-pk■Albin. Vr.pr. ’9750. Inl.
02510-37751.

Nu op videotex

De Boot-Bank
06-7400kies „boot-bank"

of bel 03240-41126
BOOT-INFOLIJN: de boot
die u zoekt staat in ons be-
stand! Telef. 01806-21168.
SNEEKERMEER 7.75 m;
Regina 7 m, compl. met
b.b.mot.; 2x Valk èn BM.
Koetshuslaan 26, Wouds-
end, telef. 05141-1435.
FRIENDSHIP 22, i.z.g.st.,
diverse extra's, ’26.500.
Telef. 073-412057.

Te koop wegens aanschaf
nieuwe verhuurvloot: 9
stuks ZEILBOOT 16 m 2,

t.e.a.b., in 1 koop, info:
02154-11970.
CASCO 15 m zeilj. S-spant,
met motor, pr. v.a. ’49.500.
Telef. 020-6268007.

Kelt 550
5-pk bb., z.g.0.h., compl.
mcl. zeilen. Vr.pr. / 14.300.

Friendship 25
bj. '87, 7.50 x 2.50 x 1.35 m,
zeer compl., vr.pr. / 43.500.

Phantom 32
bj. '86, zeer compl., vr.pr.
’89.300.

Evt. inruil bespreekbaar

FF Boats
03200-60115

T.k. Albin VIGGEN, 7.10 x
1.10x 1.11 m, i.z.g.st., vr.pr.
’24.000. Inl. 02159-49737.
KOOPMANS 31 stalen S-
spant. Compleet mooi en
goed schip. Geschikt voor
lange zeereizen. Prijs
’87.500. Inl. 05202-21104.

Victoire 34,84, ’154.000
Compromis 909,81

’ 95.000'
Dufour29,'79 ’ 65.000
Cobra 850,78 ’ 50.000
Cumulant 1, 74 ’ 39.500
Neptune 270,77...’ 39.000
Delanta 80,80 ’ 38.000
Vanguardll,'72 ’ 29.500
Compromis 720, '73

’ 17.500

Jachtwerf
De Grevelingen
Scharendijke, 01117-1490

CONTESSA 34 OOD Had-
doek. Ideale IMS cruiser/
racer, bj. '82 Snel, comf.,
compl. o.m. 7 kooien, We-
basto, autohelm, walstr.,
B&G, sailcomp., RDF, ste-
reo, vlot etc. 30-pk 4-cil.
Ford diesel. Hi-tec Kevlar
North zeilen. Vaarklaar,
uitst. staat. Vaste prijs
’115.000. Te bez. KNZ&RV
Muiden, ml. 02942-4027.

UFO 34. 10.50 x 3.50 x 1.80
m, compleet, ’89.000. Te-
lef. 03499-82199.
Goed onderh. VAN-
GUARD, bj. '69, m. enig
achterst. onderh. 8-pk
Sabb D, vernw. mast, diep-
temtr., kompas etc. Vr.pr.
’27.000. 05712-71125.

Kaj.zeilb. SNEEKERMEER,
8.00 x 2.50 x 1.10 m, vr.pr.

’ 16.750.Telef. 02943-4790.
FISHER 37 motorsailer,
uniek schip gebouwd door
Fairways Marine,
Southampton, door Neder-
landse werf technisch to-
taal gerenoveerd in 1988,
complete uitrusting, o.a.
boegschroef, elektr. anker-
lier, AP, diesel Ford Sabre
90 pk, hydr. keerkopp.,
dubbele verwarming, gei-
ser, koel/vrieskast, 6 slaap-
plaatsen in 3 hutten, vaste
prijs ’195.000, BTW be-
taald. Inl.: 010-4217085.
JOUET 24, '79, zeer compl.,
’39.000. Inl. 02159-15117.
PION (Friendship 30) '82
North Sails, Proctor mast,
Webasto verw., AP, mari-
foon, enz. IMS/NKK meet-
brief. ’89.000. 02942-2198.

„One off"
St. rondsp, 11.50 m, '87,
hydr. hefkiel, rolgr.zeil, rol-
fok, st. lieren, verw. ap. enz.
’198.000. Schepenkring
Lelystad. 03200-79856.
WAARSCHIP 570, i.z.g.st.,
b.b.m. TA pk, 4-takt, trailer,
log, komp., dieptem. enz.,
Vr.pr. ’12.750. 078-185397.

VERZEKERINGEN voor Van maandag t/m vrijdag,
pleziervaartuigen. Eddy van van 8.00 tot 21.00 uur, kunt
Ooijik Bootpolis, telef. uuw SPEURDER opgeven.
035-234035. Telef. 020-6.805.805.

Dehler Jachtbouw BV
biedt enkele zeer goed onderhouden occasions aan, 0.a.:
DUETTA94 1987
OPTIMA 98G 1982
DEHLER 34 NOVA 1990
DEHLER 36 cws 1989/'9l
Voor meer informatie kunt u vanaf maandag bellen of
langs komen bij:

DEHLER JACHTBOUW BV
Zuiddijk 412,1505 HE Zaandam, telef. 075-123385

Sea Horse aanbiedingen
4x Sun Legende 41, v.a. '86 ’ 130.000
3xSunKiss4s,v.a.'Bs ’ 160.000
IxSunKiss47,'BB ’ 300.000
2xGibSeal26,'B6 ’ 135.000
IxSwan42,'B3 ’ 400.000
Trinidad47, '85 * ’ 230.000
Idylesl,'B6 ’ 400.000
CheoyLee63,'Bs ’1.200.000

Telefoon 078-196509
Schepenkring Lelystad

Wibo 930, '78, Bukh 20-pk D ’ 42.500
Feeling 326, '88, VolvoP. 18-pk D ’ 148.000
Defender 35, '84, Volvo P. 23-pk D ’ 132.500
3x Friendship, 33.10m, '86, '89, vanaf ’ 138.000

Contest 36, Etap 30, 2x Dehler 94, Maxi 909, X-99
FLEVO MARINA TRADE CENTER, 03200-79856

GIBSEA 76, bj. 1985, 8.20 x
2.85 x 0.80/1.80 m, 9-pk
Volvo Penta, log, dieptem.,
kompas, marif., stuuraut,
rolfok (nieuw), stormfok.
Perf. staat, ’57.500. Telef.
038-217066 (na 18u.).
T.k. DELANTA 76, nwe.
zeilen, nwe. sprayhood, ka-
chel, marifoon, stuurau-
tom., stuurrad, diepteme-
ter, strijkinstall., schip ver-
keert in abs. nw.st. Pr.
’38.000. Inl. 01892-19314.
CENTAUR, bj. 1982, mcl
dektent, i.pr.st., ’ 8500.
Telef. 023-322828.
MS TJEUKEMEER, staal,
11.50x3.25x 1.25m, ketch.
Mercedes OM 312 90 pk,
vr.pr. ’129.000. Scheeps-
bemiddeling Workum,
05151-2277.

Etap 28i
ZEEWAARDIG en com-
pleet uitgerust, met veel
extra's, bj. '88. ’115.000.
Telef. 01102-43910.

German sailyacht WAL, 17
m, built in 1939 under go-
vernment orders to take
part in 100 mtr. class Baltic
Cup Race. Extensive docu-
mentation available. Call
09-44.642596226 (U.K.).
PIEWIET 930, 1982 zee-
waardig uitger., teak dek,
fok, genua, Bollejan, Yan-
mar3opk. Inl. 023-243299.
ZEESCHOUW, zeer goede
zeiler, prachtig familieschip,
10 x 3.60 x 0.80 m, 40-pk
diesel, kompas, uitstekend
onderhouden, met ligplaats
in het midden en/of in het
noorden van het land.

’ 69.000. Telef. 020-
-6735255, fax 020-6766484.
FRIENDSHIP 26, bj. 1980,
zeer compleet. Vr.pr.
’45.500. Inl. 01880-32246.
WAARSCHIP 1/4 ton, met
trailer, 7.25 x 2.50 x 1.25 m,
vr.pr. ’19.500. Telef.
03417-52976.
WAARSCHIP 730, teak-
houten dek, binnenb.mot,
interess. pr. 05155-2643.

W vpramplpn iiiKJuifpnri LENGERS YACHTING
Hij Ml/(NIH MM (finiUIHIIU ... presenteert het laatste weekend van DE:
ICPÜMEN !! AFTER hisvva show
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□ Castiemain /TTT"^ ~ Holland Marine bv , 1 1 km achter Heeg, richting Gaastmeer: tel. 05154-3344 H j
Hoiiona ((iNWIUIII) Waverunner dag: 10.00-17.00 uur zond.: 13.00-17.00uur
liachtmakelaaraii) \^=^r-y (motorjachten] M

□ Jachtwerf IJsselmeer BV _ Zodiac übDerooten, mercury
Moody en Sigma SKMMfr Mercury on Mercruiser 'izemcchteni Meody —lDOo,amotoien| J£ «tg&S/ë. niICDnCI/TC UIIMTCDDirDPIIIP I '_— Maar liefst 1.500 m' overdekte showruimt«7~ UVbnUhKltW.NlbnDtßulNu
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l^fe^i "-——to^a«;^no —ige**«.en,isi hallen en 10.000 m 2buitenstalling. ;

'*7» 'INMM _ ■ ~~ Vraag ook naar de mogelijkheden voor service, anti-fouling, ;
BRouwErjsDAM '; " winterbeurt, groot onderhoud etc. Wij verzorgen allesvoor u
KABBEIAARSBANK 1 " SIRAM'_ .._»--..__-«...«
3253 mg ouddorp PC

,
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Bruiszeilvlet
1970 (in 1991 volledig gere-
noveerd o.a. schilderwerk,
interieur, alle elektra,
motoren), 13.00 x 4.00 x
1.65, 120-pk DAF, teak dek,
nieuwe zeilen (140 m 2), alu
masten, volledige nav.-
uitrusting aanwezig, zeer
exclusieve en robuuste
motorsailer met zeer goede
vaareigenschappen.

LENGERS YACHTING
VREELANDSEWEG 11
1393 PC NIGTEVECHT

Telef. 02945-3102

Stal. ""BRUCE ROBERTS
KETCH"", 13 m, perfect
onderhoud., overcompleet,
m. drinkwaterbereider etc,
klaar voor wereldomzeiling,
DMIBO.OOO. ""Rasmus 35
Center Cockpit"*', sterk
zeewaardig schip, satnav.,
SSB ontvanger, Sailor ra-
dio, marif. etc. ’132500.
058-150206, liefst zondag.

COMPROMIS 720, 4 zeilen,
log, nieuwe b.b.m., i.g.st.,

I’ 19.500. Inl. 03410-22349.
| CONTEST 36-A Kits,
i bouwjaar '77, goed onder-
i houden, degelijk en com-
fortabel toerjacht. Vraagpr.
’139.000. Inl. 071-895681.
T.k. LASER, wedstr.klaar, 2
zeilen (1 nw.). Pr. ’2750.
071 -171595 (Oegstgeest).
Voor opknapper! BOTTER,
16 x 5 m, staal, DAF 80 pk
(i.g.st.), bewoonbaar zeil-
schip (150 m 2), moet aan
gewerkt worden, ’28.000
(verzekeringswaarde

’ 40.000). Inl. 02510-30385.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.00 tot 21.00 uur, kunt
u uw SPEURDER opgeven.
Telef. 020-6.805.805.

BAVARIA 8.08, bj. 1980,
18-pk Volvo Saildrive, bj.
'80, v.p. ’39.500. Scheeps-
bemiddeling Workum,
05151-2277.
T.k. SNEEKERMEER, staal,
8 x 2.40 x 0.90 m, zeilen 1 jr.
oud, Sabb inb. diesel, ± 20
draaiuren, nwe. kopp./
schroefas, in prima cond.
Vr.pr. ’21.000. Inl. 070-
-3503757/3556225.
ROEISLOEP, overn., spie-
gelsloep 7 m, wordt vaar-
klaar geleverd. Bootbou-
werij Hoffmann, telef.
05178-13405.
POL. B.M. zeilboot, compl.,
vr.pr. ’2950. 05225-1754.
FISHER 30 Northeaster,
kits (46 m 2), bj. '76,

’ 92.500. 09-3287866939.
Motorsailer FINNCLIPPER
35, New Sat. 2000, Auto-
helm Pilot and Eco wind-
indicat., 4 sails +- spi., ten-
der + 15 h.p, shower, w.c,
1 cabin + 4 berths. Nw.
antifouling, 72-h.p. Perkins
give her 6 knots min. crui-
sing. Nothing you need for
her to get going. Ask.price
’llO.OOO. Contact: 020-
-6842072

T.k. BAKDEKKRUISER, bj. ,
1933, De Vries Lentsch, i
motor '80, afm. 6.80 x 2.20. '’7500. 040-512134. ,
GLASTRON speedboot, j
140-pk inb., 6-pers., met 'trailer, afdekzeil. Vr.pr.
'\f6aoo. Inl. 08389-19117
Weg. omst. SPEEDBOOT I
Reinell 190, dit voorjaar (
200% gerevis. 085-814861.
VERZEKERINGEN voor 'pleziervaartuigen. Eddy van i
Ooijik Bootpolis, telef.
035-234035. !
Stalen MOTORKOTTER,
25 x 5.50 mtr., v.v. Industrie
motor 275 pk, satelliet-nav.,
decca-nav. enz. ’135.000.
Inl. 04183-2706.

Wij ADVISEREN reflectan-
ten, aan adverteerders die
foto's vragen, eerst dan
een foto te zenden nadat 'naam en adres bekend zijn, '■daar wij niet voor het re-
tourzenden van foto's kun- .
nen instaan. Indien men als
reflectant ongevraagd een
foto inzendt, vergete men i
,niet de porti voor terugzen- <den in te sluiten. ,

Kajuitjacht
St. S-spant, 7.80 m, bj.
1936, i.g.st. 071-217335.
BM 16 m 2, hout, compleet,
heeft nwe. laklaag nodig.
’2200. Inl. 03450-30613, op
werkdagen na 19.00uur.
T.k. CONTENDER Hll5
vlieger, 2 zeilen TD pi. dek-
zeil en kompas, trailer
weg/strand en meetbrief.

’ 3300. Inl. 03499-86864.
WAARSCHIP, 1/4-ton, '76,
zeer goed onderh.,
’19.500. Inl. 04990-72938.

T.k. FINNJOL, houten mast
en giek, 2 tuigen en dek-
tent, ’l9OO. 05250-1680.

Uw Speurder
ook op tv?

'Kabelnieuws van de dag*
verzorgt de uitzending van
uw Speurder op de tv in
Amsterdam.
BEL RECHTSTREEKS MET

020-5853512
VOOR UW RESERVERING

Catamarans
Hobie Cat Holland. Grote
sort. voord, toer- en
wedstr.cats, v.a. ’ 3500.
Nwe. Hobie's, v.a. ’6950.
Inr., fin. mog. Janv. Gent 2,
Noordwijk, 01719-19451.
DART 18, geheel compleet,
1982 wit met rood, i.z.g.st.,
’6500. Telef. 030-321890.
NACRA 5.8, 2-p. cat., mcl.
trailer en bekisting, i.z.g.st.,
1984, ’ 7500. 01820-28650.
DRY-SUITS Typhoon,
uniek in materiaal en uit-
voering. Bel Fako imp. BV,
05437-73645, vraag folder.

Bij Jan de Boer
CATAMARANS

krijgt u de hoogste inruil-
prijs voor uw oude catama-
ran. Bij geen ander koopt u
voordeliger een nieuwe of
gebruikte catamaran, mcl.
trailer, met garantie. Impor-
teur voor Europa van
PRINDLE en NACRA.
Prinsesseweg 36 Zandvoort

Telef. 02507-13815
T.k. DART 18, m. trailer,
’6500 01134-1747.

Motorboten te koop aangeboden
SPEEDBOOT Beekman
Palace 520, Volvo Penta
inb., kanteltrailer, bj. '82, (
vr.pr. ’14.750. Telef. '01650-37613. j
REINELL inboard speed- ]
boot, 6-pers., 170-pk, 6-cil. j
Volvo, geh. compl., vr.pr.
’11.750.02979-82343. !
ALTENA kruiser, '75, 10.30
x 3.20 m, DAF 575, 120 pk,
boegschroef, bui.best., ver- 'warming, alum. ramen,
elektr. ankerlier, koelkast,
marifoon, dieptemeter,
vr.pr. ’92500. 078-194213.
St. SALONKRUISER + ak,
8.50 x 2.50 m, Mercedes
180D, ’B5OO. 02940-10187.
Pol. vis/TOERBOOT, 4.50
m, met kajuit, trailer en 12
pk. ’ 2000. 080-234693.

BESTEVAER 8.30 0.k., geh.
werfbouw, veel extra's,
i.z.g.st. Vr.pr. ’35.000. Inl.
08894-15952
Moet weg! WATERLAND
8.50 B. Vr.pr. ’34.500. Bo 'Yachting, 075-705238.

O.a. Inter 630
Orca 640, Waterland 700
(en 750) Kilkruiser,
Curtevenne 800, Intership,
Suwes 1100. Occ. lijst op
aanvr. Watersportbedrijf
DE ANKERPLAATS,
Kortenhoef, 035-61745.
EUROBANKER 44, enige in
Nederland, speciaal door
eigenaar ontworpen inte-
rieur en onder toezicht ge-
bouwd door C & L Marine,
afm. 13.50 x 4.35 x 1.30 m,
Twin 124-pk Volvo Tur-
bo's. Binnen- en buitenbe-
sturing, instr. dubbel. Ro-
bertson autopilot, AP nav.,
reddingsvlot, warm en
koud stromend water,
koel/vrieskast, salon pi. 3
hutten, 8 slaappl., 2 toilet/
douches, aparte keuken.
Vraagprijs ’325.000, BTW
betaald. Inl.: 010-4217085.
CURTEVENNE 830, a.k.,
veel extra's, ’41.000. Telef.
035-212729.
Casco nwe. st. MOTOR-
KRUISER 11.80 x 3.80 m,
v.a. ’ 28.000. 050-122241.

Super van Craft
10.50 x 3.20, 100-pk BMC,
boegschroef, teak dek,
schip verkeert in exclusieve
staat van onderhoud,
’97.500. LENGERS YACH-
TING, Vreelandseweg 11,
1393 PC Nigtevecht,
02945-3102
T.k. JACABO kruiser, afm.
13.75 x 4.10 x 0.85 m, 2x
DAF 575, 6 51.p1., douche,
kompas, marifoon, diep-
tem., c.v.-inst, buiten/bin-
nen-besturing, Narwhal
volgboot met 4-pk b.b.m.
Veel extra's, ’155.000. Te
bevragen 078-143617.

Houten motorvlet
t.k. met Vetus diesel. Fa.
DE JONG, Reeuwijk. Telef.
01829-2504.
GLASTRON Bowrider, 5.20
m, 1987, 140pk, 4-cil., weg.
omst., koopje! Vaste prijs
’13.000. Inl. 02972-2492
Stalen POLARIS, 24-pk
binnenb. Bukh diesel, afm.
7.35 m, goed onderh., nieu-
we kap, vr.pr. ’23.500.
071-456686/318655.
De Waterman en Power-
boat Nederland. Het juiste
adres voor nieuwe of ge-
bruikte SPEEDBOTEN en/
of cruisers. Telef. 01626-
-85982 b.g.g. 01654-1419,
Drimmelen, 7 dagen p.w.
BAYLINER 2655, demo
model, nw.pr. ’140.000 nü

’ 85.000. Telef. 03242-3040.
CROWN kruiser GSAK,
8.85 x 3.20 x 0.80 m, 62-pk
Indenor D, vr.pr. ’79.000.
Telef. 03417-52976.
St. WERFKRUISER, 700 x
270, Merc. 180 D, ’15.500.
Telef. 05665-2468.
HERFSTPRIJZEN. Gillis-
senvlet 970 ak, ’90.000.
Marex 24 Suncab, ’37.500.
Polaris 770, ’29.500. Saga
20, ’11.500. De Boarn-
stream, Irnsum, telefoon
05660-1435/1764.
Romanza kruiser 1990, 11 x
3.50, zeer compl. Telef.
035-564050/562382.
Pol. SPEEDWEEKEND-
KRUISERTJE, 5.75 m 1.,
b.b.m. Johnson 25 pk, 1 jr.
oud, cabrio-kap, kajuitje,
evt. vaste -ligpl. in Akkrum
(Fr), ’ 5300. 05198-1583.
WERFSÖHIP, 8.50 x 3.00
m, 300 dsl. Mercedes, 1990,
’32.500. Inl. 05915-53749.
WESTBANKS. Zeew.
trawlers 10.80 en 12.60
Nw. v.a. ’269.000 excl.
BTW. Hilhorst Yachting-
Lelystad. Flevo Marina T.C.
Telef. 03200-79870. Elke
zaterdag en zondag show.
Multiknik SPITSGATKOT-
TER, casco, afm. 12.50 x
3.95 m, gestraald en
geverfd. Jachtbouw Zeil-
stra. Telef. 05910-11609.
Demo. 55-pk, '91, SUZUKI.
Jaarbeurten met garantie.
M. de Rooy, 072-112968.
Luttik Oudorp 20,Alkmaar.
Open Noorse SPITSGAT
sloep, 5.30 x 1.90, 6-pk Die-
sel, ’ 12.500. 071-140083.

Sloepen
o.a. 16 ft. polyester

18ft. Duffy Electra boten
mahoniehouten sloepen

DE SLOEPENSPECIALIST

Arie Wiegmans
Scheendijk 6, Breukelen
Telefoon 03462-61574

Pol. TOER/VISBOOT, 3.75
m, 15-pk Evinrude, 10 mnd.
garantie, pi. trailer, ’ 3500.
Telef. 01718-71803.
WELLCRAFT 192 Classic, I.
5.88, 130 pk, bj. '90, nwe.
trailer '91 merk Pega,
’40.000. 05150-13291.
MERWEKRUISER, 12.20 x
3.70 m, 1976, van eerste ei-
genaar, origin. scheepsdie-
sel Fiat Aifo 148 pk, in 1984
ingebouwd. C.v. en boiler
80 Itr. over motor, Webas-
to, douche, elektr. toilet,
9-pk boegschroef, koel-
kast, kookplaat en oven op
gas, log, dieptemeter, mari-
foon, elektr. kompas, dubb.
besturing, 2 masten, 220-24
en 12 Voltinstr. Mahonie
betimm. 1130 Itr. brand-
stoftank, 1500 Itr. drinkw.
of vuilwatertank 500 Itr. Al.
ramen. Goed onderhouden
degelijk schip met veel
bergruimte. Vr.pr.
’147.500. 01842-2546.
Uit onze collectie: Pikmeer
Kruiser 1100 GS-OK, 1990,
’195.000. Nidelv 28 AK,
'88, ’147.500. Tjeukemeer-
kruiser 1100 GS AK,
’135.000. Curtevenne 950
GS/AK. ’105.000. Polaris
Manta, ’ 95.000. Target
Super 875, ’ 49.500. Curte-
venne 900 OK, ’48.500.
Polaris 770 L, ’34.500.
Sunseeker 21 DC, 260 pk,
’29.500. Waterland 700,
’11.500. Gebr. botenlijst:
Bootcentrum BROUWER,
Kortenhoef sedijk 201A,
Kortenhoef, 035-62697.
In zeer mooie st. POLARIS
Manta a.k. 9.10 x 3.25 m,
pol., boegschr., Webasto
verw., hydr. bestur., r.v.s.
zwemplateau, davits, alle
access. aanw., ’ 85.000.
Telef. 020-6942161.
WERFKRUISER, 10 x 3.45
m, gesl., dubb. best., bj. '81,
120-pk DA F. 03456-9863.
SPORTBOTENSHOW: wij
bieden u aan de grootste en
meest complete serie
sportboten en kruisers. In-
vader, Dynasty, Ebbtide,
Chaparral, Molinari en Sea-
line. Ook diverse gebruikte
boten. Sportboot centrum
van Nederland, Pijl Water-
sport, Nw. Loosdrechtse-
dijk 217, Loosdrecht, telef.
02158-21638.
T.k. Oostvaarder KOTTER,
10.50 m, perf. st., alum. r.,
boegschr., teak a.d d.h.,
’139.500, 02982-3704, te-
lef. 06-52831380.

ARIADNE, 9.80 m, a.k.,
dubb. best., flying bridge,
alu ramen, nwe. koelkast 60
Itr., nwe. elektr. bedrading,
6-cil. Peugeot 107 pk, in
prima staat, prijs ’ 95.000.
Telef. 01720-91786.
T.k. GLASTRON, 6-pers.,

’ 15.000. 05495-3339/1336.
SUPER VAN CRAFT,
rondspant, 11.00 x 3.45 m,
open kuip, 1970, Peugeot 6
cil. 92 pk, verk. in perfecte
st., ’92500. Schepenkring
Sneek, 05150-12396.
Motorkr. TRITON, 11.60 x
3.55 m, perf. onderh., DAF
100 pk, dubb. hydr. best.,
evt. inr./hypotheek mog.
Vr.pr. ’ 98.000. 05209-2390.
Inboard SEARAY, 130-pk
Mercruiser motor, vr.pr.
’24.500. Evt. ruilen voor
camper. Inl. 08897-73139.
CASCO t.k., type knik-
spant, 14.60 x 3.70 mtr., ge-
straald en geverfd. Jachtw.
Adema, 05157-9297 (Fr.).
Te koop 2-mast URKER
kotter, 10.80 x 3.65 x 150
m, Samofa 70-pk 6-cil. die-
sel, 2e stuurstand, w.e./
douche, 8 51.p1., vele ex-
tra's. Telef. 01810-14955.
Vr.pr. ’ 165.000.
T.k. KAJUITBOOT, geheel
vaarklaar, ’ 9000 Telef.
05280-68066.
SEALINE: serie luxe sport-
kruisers van 6 m tot 14 m.
Compleet uitgevoerd tegen
aantrekkelijke prijzen. Nog
enige 1991 demo boten. Pijl
Watersport, Nw. Loos-
drechtsedijk 217, Loos-
drecht, telef. 02158-21638.
SLEEPBOOT, 17 x 4.30,
180-pk. Kagenaar, 15 x3,
met stalen opbouw, vaar-
klaar, Merc. d. 55 pk.
T.e.a.b. 070-3807785,
T.k. VALKKRUISER, 10.40
x 3.30 m, i.z.g.st., vr.pr.

’ 110.000. 01830-32254.
T.k. CASCARUDA 980 m,
i.z.g.st., ’ 74.000. Water-
land 700, ’17.000. Pol.
spitfire, met trailer, 35 pk
Yamaha, ’ 3500. Enige klei-
nere boten. P.A. v.d. Laan,
Jachtwerf, Vrouwgeest-
weg 71, Woubrugge. Telef.
01729-8113.
SPIEGELKOTTER, 14 x 4
m, 2x 113 pk. Telef. 03462-
-66000.
J.M.R. (Jacht Motoren
Rotterdam), OPEN HUIS,
i.v.m. nwe. watersportwin-
kel, Staalstraat 1, Ridder-
kerk, vrij. 8en zat. 9 nov.

T.k. speedboot SHA»
SPEARE Shadow, 5-
-120-pk Volvo inb, vele!
tra's, i.z.g.st., nieuwe jfl
ler. Pr. n.o.t.k. 046-3754JE
Werfgebouwde mojl
MULTI-VLET, 10.10 xjl
open kuip, bj. '82 <m
Samofa Mitsubishi die*
pk, veel extr. 05750-2b/J
Tk. KUSTSLEEPBO
540-pk, afm 28 x 6.3
2.67 m, bj. 1955, gele
klasse, geschikt v. sport*
serij, ’ 95.000. Inruil t_\_
lijk. Telef. 01866-192 |
T.k. LUXE MOTOaI
1903, 23.50 x 4.65 m, GÉ
ner LW 5, Lister ST 31
380 V, stalen kap. yl

’ 75.000. Telef. 038-220^
MOTORTJALK 24.50
4.70 x 1.25 m, DAF I2fl
10 kVA generator, pfl
sioneel uitgerust, pertf
staat. Ook geschikt als 0
tyschip of varend restj
rant. 02158-23717. .
STALEN motorkr., öM
toil., keukentje, accessj
sl.pl, ’2500. 02520-2321
SLEEPBOOT, 7.30 xÏÏ
1.20 m, 30-pk MWM, lür
zaamlopend, 450 toflj;
lucht gestart, ’ 28.000
lef. 05143-1329.
T.k. PROFICIAT 9.35
Ford 70-pk diesel, |
douche, achterkajuit, *
uitv., i.z.g.st., bj. 1*

’ 110.000. Inl. 01725-7167
WOON-RECREATIEBOO
ex-dir.vtg. R.W.S., 15*
3.75 x 1.45, 105-pk V<JPenta, ’ 60.000. Te'
043-633183. J
RECR.SCHIP, 13 m, 60
D, 0.w.t0i1., oliekachel.'
geschikt voor bewon.,
n.o.t.k. Inl. 020-6255476,
REDDINGSSLOEPEN. \
zeer mooi gelijnde al
reddingssloepen van
schip de M.S. I. van Frar
10 x 3.65 m, 2 st. met1.
selmot. Junker, type HK
uniek in Nederl., m
veel onderd., 8 st. r
pen, met het Vliege
Hollander-systeem
boten worden uitsluit
verkocht na schrift, bic*
gen. 02977-27267.
BIESBOSCH aak, I. 13Jbr. 3.65 m, Mercedes d#
vaarkl., winterkl., voor r*
of perm. bew. Pr. n.O-j
023-325004, na 17 uur
MOTORKRUISER, 12*
3.65 m, bj. 199(
compl., ’195.000
075-312973, bellen tus*
16.00en 18.00uur.
Tengro KRUISER, 9 x *
meter, toil., n. int. en b*1
a.k., 48-pk MB die-'
d.meter, mcl. toebeho^vaarkl. Vraagprijs ’ 28"
Telef. 08380-22794. J
Motorkruiser, t. VAL
KRUISER, 10.00 x 3.30
6-cil. DAF 89 pk, f.
compl. 02159-16017
TARGET kruiser, werfs^j
± 7 x 2.40 m, va^z.ga.nwe. Yanmar 18 j
diesel, i.z.g.st., v".-
-’22.500. Inl. 03455-740^
T.k. DRACO 2500 TGJ140-pk Mercruiser, in 7
fecte conditie, ’ 77.5007
ruil auto mog. 079-1676j^

I

Postbus 376'
Helaas ontvangen wij
vele advertentie-opdr*
ten te laat door four
adressering.
Wij maken u er op $
dat de snelste en enigr'
rrianier om uw schrift6 "opdrachten aan on*'
doen toekomen is, &
deze als volgt adressee^ADVERTENTIE-AFDEL")

DE TELEGRAAF/ I
NIEUWS VAN DE D^'l

Postbus 376;
1000 EB AMSTERDAj:

Wij kunnen geen en
aansprakelijkheid aa^'i
den voor schade van *aard dan ook voor het "

niet tijdig of onjuist r
sen van advertenties.^

T.k. Ulster vlet, 6.50 x 2
cil. Ruggerini diesel
kabelaring, 4 51.p1., keuk'
tje, dektent, i.st.V.Jvaarklaar, vr.pr. ’17.9
Moet weg! 02977-27267-,
CASCO 10 m BeachC'
ingeb. DAF 475 pi. toe*

’ 35.000. Telef. 085-2543?
Doerak 800 A^

bj. '80, schip verkeert
NIEUWSTAAT, ’ 58 ff
Info 05486-55496.
SUPER VAN CRAFT, l|
m, bj. 1978, topconfl
’280.000. Huizer Jacht-'
middeling, 02152-69333y
CASCARUDA, 13.5
m, 120-pk Ford, bo
dubb. best., teak dek, a'1
ramen, bj. '80, V
’155.000. 010-4831259^
OPDUWER, bj. 1920, 5-
-2.00 x 1.00, 18-pk D«l
perf. staat. Vaste I

’ 15.000.03240-41519.^
Doerak

NAJAARSSHOW
10sept. -10 nov.

Pro Aqua Yachting, Mei/
05220-54007

WESTLAND ValkkrU*
14.80 m, 1981, ’lB9-"
Telef. 01672-3310.

i
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Droomwereld
v°l_rt- i°emde schriJver ver"
soort "Ik zie mezelf als een
lezeV SprookJesverteller. Mijn
tl-act M?nsen te worden ge-
jeij eerd op een droomwe--oJ,2"als,2"als Je die in de opera of
«CrÏe*°°k Wel Ziet- Ideaal'Het " 20U zo kunnen zijn.ci niet te onwerkelijk."
2a 1Iyz G- Konsalik werd op£ mei 1921 geboren in Keu
vad_en werd door zijn trotse
bü H',een verzekeringsman,
Sci, e burgerlijke stand inge-jl^even als Heinz Günther.

telg uit het
G,w eUIJke geslacht vonbul 7fr Rittem zu Augusten-
Ü„

g' dat de adel latervrijwil--8 aflegde. Omdat er veel
kon JT?rs in de familie zaten,:7£S Heinz later de achter-der"1 Tan zijn Bulgaarse moe-
hel* , Pseudoniem. „Dat
tel 00k een symbolischebe-Tfenis. Ik heb altijd een ster-e verwantschap gevoeld methL V,?lkeren van het Oost-3l°k," aldus Konsalik.

In deTweede Wereldoorlog
wordt Heinz oorlogscorres-
pondent aan het oostfront,
dichtbij Stalingrad. Een pe-
riode die bepalend zou wor-
den voor zijn schitterende
carrière. „Als oorlogscorres-
pondent moest je je teksten
persklaar doorbellen. Het
moest meteen goed zijn en je
moest bliksemsnel werken.
Daar leerde ik mezelf die in-
tense concentratie aan die me
nu bij het schrijven nog altijd
van pas komt," aldus Konsa-
lik, die door alle oorlogsellen-
de een overtuigd pacifist
werd. „Ik kwam bij Staling-
rad tot de conclusie dat de
zogenaamde heldendood op
het slagveld de grootste leu-
gen aller tijden is. Ik heb
granaten lichamen zien open-
rijten en soldaten in doods-
nood om hun moeder horen
roepen. Als je dat hebtgezien,
geloof je niet meer in een
heldendood. Vandaar dat al
mijn oorlogsboeken aanklach-
ten tegen de oorlog zijn," al-
dus deDuitse schrijver.

Veel van zijn oorlogserva-
ringen legt hij neer in Dokter
van Stalingrad, waarmee hij

„De heldendood op
het slagveld is

de grootste leugen
aller tijden"

in 1956 internationaal door-
breekt.Met een oplage van 3,5
miljoen is het waarschijnlijk
het meest gelezen na-oorlogse
boek. Vele Rusland-romans
volgen. Konsalik, warm:
„Wanneer ik een Russische
roman schrijf, voel ik me
thuis. Wat een land, wat een
mensen. Als ik een tweede
nationaliteit mocht kiezen,
zou dat de Russische zijn.
Reacties van lezers hebben
het 'oostelijke' in mijn ziel
bevestigd. Zo heb ik een boek
over de Transsiberië-expres
geschreven. Een lezeres die
dereis van Moskou naar Wla-
diwostok net had gemaakt liet
mij opgetogen weten dat alles
wat ik had geschreven tot in
de puntjes klopte. Maar ik
heb die reis zelf nooit ge-
maakt."

Waanzin
lets dergelijks overkomt

Konsalik na het schrijven
van Een liefde- in St. Peters-
burg in 1978. „Een oude dame
van 91 belde mij op en vroeg

me hoe oud ik wel niet moest
zijn om zo gedetailleerd over
het oudejaarsbal van 1913 te
kunnen schrijven. Ze had dat
bal destijds als hofdame mee-
gemaakt en was perplex dat
alles zo waarheidsgetrouw
tot in de finesses stond be-
schreven," lacht de schrijver
die zegt over een aan waan-
zin grenzende fantasie te be-
schikken.

Konsalik: „Je fantasie is
iets dat eigenlijk buiten je
staat. Het is een gave, je her-
senen hebben dat vermogen
van God gekregen, het is iets
magisch. Dat gekoppeld aan
mijn schrijfverslaving maakt
het mij mogelijk elk jaar een
paar dikke romans te schrij-
ven. Boze tongen beweren
wel dat ik anderen onder
mijn naam achter de schrijf-
machine aan hetwerk zet. Dat
is absoluut niet waar. Reken
zelf maar uit: een jaar heeft
365 dagen, trek daar eens zes-
tig dagen van af. Dan blijven
er 300 dagen over, waarin ik
tien uur achter mijn kleine
Olympiaatje zit. Dan hoef ik
maar vijf blaadjes per dag te
tikken om op een jaartotaal
van 1500 pagina's, dus drie
boeken te komen. Dan heb ik
het met 140 boeken in veertig
jaar eigenlijk nog kalm aan
gedaan," lacht Heinz Konsa-
lik.

De successchrijver is multi-
miljonair. Door de opbrengst
van al zijn boeken, waarvan
vele werden verfilmd, zou hij
zelfs slapende steeds rijker
worden. Maar Konsalik
denkt niet aan ophouden.
„Als ik een week niet schrijf
word ik bloednerveus, als ik
een jaar niet zou schrijven,
zou ik doodziek worden. Een
vakantie zonder schrijfma-
chine is voor mij ondenkbaar.
Drie uur op het strand liggen
of een lange bergwandeling
maken is niks voor mij. Ik
kom pas tot rust achter mijn
schrijfmachine. Ik begin niet
ie tikken voordat de hele ro-
man in mijn hoofd zit. Die
rolt er achter elkaar oppapier
uit en ik heb nog nooit een
pagina herschreven," aldus
Konsalik, die nooit een
schrijfcrisis heeft gehad,
zoals velen van zijn collega's.
„Als het even wat minder
goed lukt, draai ik een stukje
Tsjaikovsky of Wagner of ik
ga even om met mijn vrouw,
hooguit tien minuten, en dan
gaat het weer."

Konsalik geniet van de luxe
veel geld te hebben zonder er
zich op te laten voorstaan. Hij
bezit een landgoed aan de

Konsalik is nu 70, maar hij kan het niet laten: hij heeft weer een boek geschreven!

„Als ikniet kan schrijven, word ik doodziek”

lUIJ IS INMIDDELS 70, HeinzG. Kon-
I ■ salik, maarzojuist is er weereenI spiksplinternieuwe roman van de persen ge-

rold. Zijn 141 ste (!) en het is net zo geschre-
I ven als al die andere bestsellers: hij ging

achter de schrijfmachinezitten en het boek
rolde er in één keer uit, zonder dat hij er daarna
ook maar iets aan veranderde! Weekeinde had
een boeiend gesprek met deze opmerkelijke
auteur, diewerkelijk verslaafd is aan schrij-
ven. „Als ikeen week niet schrijf, word ik

I bloednerveus," zegt hij. „Als ik een jaarniet
zou schrijven, zou ik doodziek worden. Ik kom
pas tot rust achter een schrijfmachine."

door MARIJKE HULTZER
Fotografie: Christian Kamig

> SALZKAMMERGUT, zaterdag

' ~P zijn tiende schreef hij zijn eerste roman (over een Indianenstam) in vier
Nu, precies zestig jaar later, heeft hij zijn 141eboek voltooid,

i erJade-Pavülon, dat zojuist verschenen is.
(Heinz G. Konsalik, die on-
V &s zijn zeventigste verjaar-
j^gvierde, behoort tot de gro-_~ lnternationale bestseller-Rteurs. De 140 boeken, die
M in de afgelopen veertig
Ert Schreef, werden in 29
£7en vertaald en de totale
jWage bedraagt ruim 74 mil-
\ exemplaren.
Wo j3l nergens ter wereld
V ien zijn romans zo gretig
kibT en sm ons eigen

Konsalik is hier
kr»i S P°Pulairder dan in zijnIsland, Duitsland.
pc e!flz Konsalik: een kalen-
«enH °Sende, ietwat loen-
i„"r.e wan, opvallend kwiek
k3? bewegingen. Zijn werk
Dm Verslonden door een
ïe"^angrijk wereldwijd le-
do7P jbliek> maar verguisd

die ?nsa^k is immuun voor
kritiek; sterker nog, hij

fiik er een keetje om grin-
heeIn- --Mijn vrouw Elsbeth

*a tientallen jaren een
E^n * dan volledige dagtaak
fan afhandelen van mijn

"mail. Mensen bedanken
spr v°or een nieuw boek. Ikek de mensen aan. Mijnsonages zijn levend, niet
en „puaPler. Hun kwaliteiten
die v n ziJn dezelfde als
Zoa.lt0 mijn lezers. Ik schrijf
üich "et volk denkt. Men kan
kriev erin herkennen en in
Vaak 6!1. .schrijft men mij
ovT-ü Als miJ hetzelfde zou
hen "en dehoofdperso-
eie<. Ult Uw b°ek, zou ik pre-
isvoo?oo^*13 zij'Kijk-dat
line j- miJ dehoogste waarde-nS die ikkan krijgen."

■ „Jefanta-
sieis iets dat
eigenlijkbui-
ten jestaat.
Hetiseen
gave,"zegt
HeinzKonsa-
lik. „ Dat ge-
koppeldaan
mijn schrijf-
verslaving
maakt hetmij
mogelijkelk
jaareen paar
dikkeromans
te schrijven."
Hij piekert ook
niet over op-
houden. „Voor
mijn tachtig-
stehoop ik
eentrilogie
geschrevente
hebben."

__ _Se SteU^rmf/ 2UcifiTi»k _fk£
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(advertentie)

De perfecte combinatie
van kracht en tederheid.

Ij ______________ ____>

_________________B (Bauknecht __WT
WEET WAT VROUWEN WENSEN

Bauknecht's wasautomaat verenigt deze Bauknecht als in uw eigen de machine komt. Uw vakhandelaar voor meer informatie of voor het ver-

twee eigenschappen tot een ideale handen. Zo krachtig... met zn weet er alles van. Hij beantwoordt krijgen van folders. Bauknecht Neder-

eenheid. Zo teder... en zacht dat uw 1400 toeren centrifuge, waardoor graag al uwkritische vragen. Natuurlijk land 8.V., Karolusstraat 14, 4903 RJ

wolwas voortaan net zo veilig is in uw wasgoed praktisch droog uit kunt u ons ook bellen of schrijven Oosterhout. Telefoon: 01620-87500.



Katjes kijken in de RAI
Nog geen plannen voor dit

weekeinde? Misschien is het
leuk om morgen naar deRAI
te gaan. Katjes kijken bij Fe-
likat. Extra leuk, omdat er
veel aandacht is voor de
Noorse Boskat.

De show van de vereniging
Felikat duurde altijd twee da-
gen. Deelnemers uit het bui-
tenland, maar ook deGronin-
gers, de Friezen en de Lim-
burgers moesten dus in Am-
sterdam overnachten. Te-
recht of niet, maar de vrees
voor ingeslagen autoruiten,
een gesloopt dashboard, een
gestolen autoradio, een gerol-

de portemonnee of een klap
op het hoofd deed het aantal
deelnemers van
verre sterkterug-
lopen. Het werd
stiller in de RAI
en dat deed kil
aan. Daarom dit-
maal voor het
eerst een show al-
leen op zondag.
De ouderwets ge-
zellige drukte
wordtterug verwacht.

De Noorse Boskat is een
half-langhaar. In Nederland
tamelijk onbekend, maar het
ras dreigt razend populair te

worden. Zo gek is dat niet.
Deze kat is intelligent en
speels. Maar vooral: de Noor-
se Boskat is zeer mens-ge-
richt. Het afstandelijke van
veel anderekatten is hem vol-
komen vreemd. Vaak loopt
hij als een hond achter zijn
baasje aan. Hij eist veel aan-
dacht. Als hij die niet krijgt,
vraagt hij er wel om. Sommi-
ge mensen noemen dat zeu-
ren. Die moeten voor een an-
dere kat kiezen. Toch is de
Boskat geen huismus. Hij
maakt graag een ommetje. De
Noorse Boskat kan echter ook
zevenhoog op een flat heel

gelukkig zijn. Voorwaarde is
wel dat hij wat ruimte heeft
en als het kan een balkonne-
tje. De hechte vriendschap
met de baas teltvoor deze kat
namelijk veel zwaarder dan
zaken als een huis met een
tuintje.

De show van Felikat in de
RAI is geopend op zondag 3
november, van 10.00 tot 18.00
uur. Met treinen en overstap-
pen op bus of tram bereik-
baar, met de auto blijft wel-
licht het meest comfortabel.
Parkeren in de garage onder
het RAI-gebouw zal weinig
problemen opleveren.

I HUISDIER I

IdoorHenk Huigen |

GIERIG ALS
SCHOTTEN

fVMSTERDAM, zaterdag
„Nederlanders zijn de Schotten van Europa. Ze

zijn ontzettend voorzichtig met hun geld en kri-
tisch als ze wat kopen. Niet vreemd op zich. Maar
uit onderzoek is gebleken datklanten 8 (!) meubel-
zaken bezoekenvoor ze besluiten iets te kopen. Om
er absoluut zeker van te zijn dat ze de beste koop
sluiten. Altijd vinden ze wel eenreden om over de
prijs te onderhandelen. Krijg ik korting als ik
contant betaal? En als iets bij jou tiencent duurder
is dan ergens anders, krijg je het de rest van je
leven te horen.

Een Hollandse vriend van
me, die heel rijk is en in een
groot huis in Wassenaar
woont, vertelde me eens een
kwartier lang over hoe trots
hij op zijn vrouw was. Zij was
niet tevreden met de lokale
supermarkt en reed eens per
maand naar een winkel twin-
tig kilometer verderop, om
daar dingen als wasmiddel en
toiletpapier in te slaan. Zo
kon ze ’ 20 per maand bespa-
ren. Terwijl hij een Jaguar in
degarage hadstaan!

Wat nooit ophoudt me te
verbazen, is het soort klach-
ten dat we krijgen. Zo was er
eens een klant, die klaagde
dat de bekleding van zijn
Chesterfield-sofa tekenen van
slijtage begon te vertonen en
dat de vering ook niet meer
alsvroeger was.Eerst dachten
we dat de man de sofa een
jaar geleden had gekocht.
Toen we hoorden dat de sofa
zes jaar oud was, waren we
een beetje minder bezorgd.
Maar als een Chesterfield
goed behandeld wordt, moet
hij toch wel tien jaar mee-
gaan. Dus we stuurden ie-
mand naar zijn huis om te
gaan kijken. Bleek de man
drie jonge kinderen te heb-
ben, drie honden en driekat-
ten, die zes jaar lang dag in
dag uit op de sofa op en neer
waren gesprongen. Het feit
dat de sofa het zo lang had
uitgehouden was op zich al
iets om heel trots op te zijn.

Wij Engelsen hebben dere-
putatie datwe verschrikkelijk
beleefd zijn. Hollanders zijn
nu niet direct onbeleefd.
Maar ik was toch wel geschokt

1SERIEW INEEN

I/reemd
jf?KHUIS

door Jolanda Janssen

Fotografie: NicoKroon

in het begin. In een bar drin-
gen ze om als eerste een bier-
tje te bemachtigen. Ze staan
niet netjes in de rij. Als de
tram komt, willen ze met zijn
allentegelijk de deur door. Ze
tolereren het niet als je wat
langzamerrijdt in deauto. Als
je dertig seconden de weg
blokkeert, wordt er al getoe-
terd en geschreeuwd.

■ „Nederlanders zijn de
Schotten van Europa. Altijd
vinden ze wel een reden om
over de prijste onderhande-
len. En als ietsbij jou tien cent
duurder is,krijg je dat derest
van jelevente horen."

M.m.v. TheEnglish Hatter,
Amsterdam (hoed).

Drieling
Het was spitsuur incafé

DeKorenbeurs aan de
markt. Het was er nog druk-
ker dan andersen dat kwam
misschien wel door het cir-
cus, dat zich voor drie dagen
op het plein had gevestigd.
Het is een instellingdiede
mensen blijft boeien, al zul-
lenze er maar een keer om-
heen lopen om iets te zien
van een levend wezen dat ze
niet iedere dag ontmoeten.
Het gesprekaan de tapkast
concentreerdezich dan ook
op het circus in het alge-
meen en deoptredende ar-
tiesten in het bijzonder.

Over dedres-
suur van paar-
den, olifanten
en tijgers, over
levensgevaarlij-
ke kunsten, die
dappere acroba-
ten in denok
van de tent ver-
toonden en over
de onmisbare
clowns. De één had een leeu-
wetemmer meegemaakt, die
bijna verscheurd was, de an-
der had één van de mooiste
meisjes van de wereld van
de trapeze zien storten en
weer een ander had beleefd
dat de man, die uit het ka-
non geschoten zou worden,
bleef hangen. In al deze ge-
vallen was het gelukkig goed
afgelopen.

Wimpie, een schriel man-
netje metfletse oogjes en
wat dunne grijzeharen, kon
tot zijn spijt niet meepraten
over dit onderwerp. Hij was
nog nooit in zijn leven naar
een circusvoorstellingge-
weest. Die heleconversatie
begon hem dan ook te verve-
lenen hij probeerde gebruik
te maken van een korte stil-
te. Hierinriep hij:„ 'k Heb
jongekonijnen."

„Dat kost jeeen rondje,
Wimpie."

„Man, die moet jedresse-
ren, dankun jegoed geld
vangen bij het circus."

Maar defokker zette door.„ Weet jewat nou zo eigen-
aardig is," zei hij,„ die beest-
jeszie jemet de dag groeien,
op één na. Die blijft maar
klein en miezerigen dat be-
grijp ik nou niet."

„Zo, begrijp jijdat niet,"
zei detimmerman-aanne-
mer met zijn zware stem,
„dan zal ik jou dat eens
uitleggen.Dat ouwekonijn
van joukomteen tepel te-
kort. Dat heeft één jong
meer gekregen danze tepels
heeft en dan is dezwakste de
dupe. Snap jehetnou?"

De stamgasten demon-
streerdengemengde gevoe-
lensover deze uiteenzetting.

De kastelein, diezijn klan-
ten niet graag tegensprak,
vond deze verklaring te gor-
tig en zei met volle kracht:
„Als jezokletst, moet een
dwerg er altijd één van een
driélingzijn."

Nog voor de opvattingen
over dezestelling verstomd
waren, stapte monsieur
Louis binnen, de dwerg-
clown van het circus. Hij
groettevriendelijk en hees
zich op een stoel aan het
tafeltje naast de deur.Nau-
welijkszat hijof er versche-
nen twee nieuwe gasten, ook
medewerkers van het circus,
dat was duidelijk. Atletisch
gebouwde mannen met
glimmendeharen, die over
hunkraag hingen,met bij-
behorende bakkebaarden.
Ze gingenaan hetzelfde ta-
feltje zitten en dekastelein
vroeg aan monsieurLouis:
„Collega'szeker?"

En Louis antwoordde: ~Ja
zeker. En niet alleen colle-
ga's. Ook broers. Wij zijn
eendrieling."

De timmerman-aannemer
zei: „ Geef Wimpie ietsvan
me te drinken..."

\door

IKeesSchilperoort

Logischer
De Engelsen zijn een nogal

gedisciplineerd volk. Niet dat
de Nederlandersongediscipli-
neerd zijn. Maar ze zijn an-
ders. Ze denken misschien
wat logischer.

Ik ging eens eten met mijn
vriendin in een van mijn fa-
voriete restaurants. Ik wilde
bij het voorgerecht een halve
fles witte wijn. Maar ik zag
geen halveflessen op de wijn-
kaart staan. Ik vroeg het de
serveerster en zij zei dat alle
flessen ook als halve flessen
verkrijgbaar waren. Ik koos
dus een wijn en even later
kwam ze... met een hele fles.
Ik zei dat er blijkbaar een
communicatiestoring was en
dat dat de bedoeling nietwas.
Ze antwoordde: „U drinkt ge-

woon de helft van de fles
leeg."

Het zit er bij ons zó inge-
bakken dat je dewet niet mag
breken. Een Engelsman zou
bijvoorbeeld doodsangsten
uitstaan als hij een eenrich-
tingstraat van de verkeerde
kant inreed. Dat zou hij nooit
doen. In Nederland gebeurt
het aan de lopende band. Als
je iemand zou vragen waarom
hij dat doet, is het A: omdat
hetkorter is, B: omdat er toch
niemand aan komt en hetvol-
strekt veilig is, dus wat is er
verkeerd aan?, ofC: omdat de
straat waar hij eigenlijk door
moet, geblokkeerd is. Dat
laatste excuus gebruik ik al-
tijd.

Ik woon vlak bij de Stopera
en als ik van de foute kant
door eenrichtingstraten rijd,
ben ik sneller op kantoor. De
eerste keer dat ik dat deed,
kwam me van de anderekant
een politiewagen tegemoet.
„Ik ben erbij. Nu krijg ik een
bon. Net goed voor me, had ik
het maar niet moeten doen,"
dacht ik. Een agent stapte uit
en vroeg: „Meneer, weet u dat

dit eenrichtingsverkeer is?"
„Ja," zei ik, „maar verderop is
hetgeblokkeerd." „Dat is niet
zo, daar zijn we net zelf door-
heen gekomen." Maar tot
mijn verbazing kreeg ik toch
geen bekeuring. Daar was het
de man ook helemaal niet om
te doen geweest. Hij had al-
leen maar duidelijk willen
maken dat ik achteruit moest
rijden, zodathij erdoorkon!

In hetbegin stopte ik, als ik
op de fiets zat, keurig voor
rode stoplichten. Maar alle
andere fietsers schreeuwden
dan van alles naar me. Dus ik
leerde heel snelrode stoplich-
ten te negeren. Ik stop nooit,
al voel ik me daar heel schul-
dig over. Eens bleek er om de
hoek een politiewagen te
staan. „Rood licht is ook voor

fietsers," klonk er ineens uit
de luidspreker. Ik schrok zó,
dat ik twee fietsers voor me
omver reed. Wat voelde ik
me schuldig!

In Engeland is het niet toe-
gestaan om bij iemand achter-
op de fiets te zitten. Dus ik
was enorm onder de indruk
toen ik hier al die jonge man-
nen zag fietsen met een leuke
blonde dame op debagagedra-
ger. Dat vond ik vreselijk ro-
mantisch. En datwilde ik ook
doen. Maar de eerste maan-
den dat ik hier was had ik
geenfiets.

Op een gegeven moment
was het Sinterklaas. Ik had
daarvan natuurlijk wel ge-
hoord, maar het was niet echt
blijven hangen. Ik dacht dat
het iets voor kinderen was.
Die vijfde december bleek
dat ik geen melk had voor het
ontbijt. Dus dat wilde ik even
gaan halen. Ik deed de deur
open en op de stoep stond een
oude fiets, met een mooi lint
eromheen. Voor de bovenbu-
ren? Maar in het lint stak een
brief, met mijn naam erop. Er
zat een gedicht in, van twee

kantjes, in het Hollands. Dat
kon ik niet echt lezen. Ik heb
het met behulp van mensen
op het werk vertaald. Er
stond in wat Sinterklaas van
me vond, dat hij van mening
was dat ik toch maar Neder-
lands moest leren, en dat hij
van mijn wens wist. Deze
fiets zou me misschien de
kans geven een aardige dame
te ontmoeten.

Het was een heel leuke ver-
rassing. Maar ik had geen idee
waar de fiets vandaan kwam.
Ik had natuurlijk wel vermoe-
dens. Pas twee jaar later be-
kende mijn vriendin dat zij
het was geweest.

Die Sinterklaas-fiets heb ik
nog steeds. In de loop der
jaren heb ik ook heel wat
andere fietsen gehad. Oude,
voor vijftig gulden of zo. De
eerste keer dat mijnfiets was
gestolen, was ik enorm
kwaad en geschokt. Ik ben
naar de politie gegaan, om
het aan te geven. Volgens mij
vonden ze dathet leukste wat
ze die dag gehoord hadden.
Aangifte van diefstal van een
fiets van vijftig gulden!"

SCHARRELKIP VERVUILT MILIEU!
UITGELEZEN
door JOLANDAJANSSEN

Zitten er schadelijke stof-
fen in CD-spelers?

Voor CD-spelers geldt,
net als voor andere elek-
tronische apparatuur als
radio's, tv's en computers,
dat ze diverse kwalijke
stoffen bevatten, bijvoor-
beeld zware metalen,
brandvertragers en scha-
delijke kunststoffen. Afge-
dankte apparaten moeten
ingeleverd worden als
klein chemisch afval. Men
kan ze ook naar een kring-
loopwinkel brengen, waar
ze gerepareerd kunnen
worden of waar de nog
bruikbare onderdelen er-
uit gehaald kunnen wor-
den. Bij de fabrikage van
elektronische apparatuur
worden veel CFK's (gas-
sen die schadelijk zijn
voor de ozonlaag) ge-
bruikt. In de hele sector
gaat het om zon 200.000
ton per jaar, waarvan een
groot gedeelte in de lucht
terecht komt. Enkele fir-
ma's hebben hun CFK-
verbruik verminderd of
stopgezet.

Veroorzaakt een allesbran-
der veel luchtverontreiniging?

Een slecht gestookte hout-
kachel of open haard veroor-
zaakt meer luchtverontreini-
ging dan honderd gaskachels
bij elkaar. Door een goede
manier van stoken kan de
verontreiniging beperkt blij-
ven, maar echt schoon wordt

Zo langzamerhand is het
voor een gewoon mens
niet meer te bevatten wat
nu wel schadelijk is voor
het milieu en wat niet.
Daarom heeft de Vereni-
ging Milieudefensie een
milieutelefoon ingesteld,
waar iedereen met pran-
gende vragen terecht kan.
Een aantal van die vragen
(en de antwoorden daar-
op) zijn gebundeld in een
boek, dat net is uitgeko-
men. Daar zijn verrassende
vragen bij, maar veel ant-
woorden zijn niet minder
verrassend! Weekei nde
maakte een selectie.
het nooit. De uitstoot van
kooldioxyde, verantwoorde-
lijk voor het broeikaseffect,
zal altijd veel hoger zijn dan
bij een gaskachel. Bovendien
kan binnenshuis de concen-
tratie van bijvoorbeeldbenza-
pyreen (een kankerverwek-
kende stof) hoger dan aan-
vaardbaar zijn. Houtkachels
worden vaak als allesbrander
aangeprezen, maar alles bran-
den in dekachel is rampzalig
voor het milieu. Dus geen
huisvuil of oud papier in de
kachel. Het stoken van ge-
verfd, gebeitst of geïmpreg-
neerd hout is fout, omdat er
dan schadelijke stoffen als
zware metalen vrij kunnen
komen. Ook sloophout is
meestal geverfd of bewerkt.
Nat hout verbrandt onvolle-

dig, waardoor meer luchtver-
ontreiniging ontstaat. Stook
dusalleen ongeverfd hout dat
minimaal één jaar is ge-
droogd. Zorgvoor een optima-
le luchttoevoer, anders kan
ook droog hout niet volledig
verbranden.

Mag jeeen kwast met water-
verdunbare verf gewoon on-
derdekraan uitspoelen?

Verf op waterbasis bevat
een aantal stoffen die niet in
het milieu thuishoren, zoals
bindmiddelen en conserveer-
middelen. Daarnaast bestaat
de verf voor ongeveer tien
procent uit organische oplos-
middelen. Nooit onder de
kraan uitspoelen dus. De
kwast kunt u eerst op een
krant goed uitstrijken en in
een potje met water goed uit-
spoelen. Lever zowel de krant
als het potje (en eventueel
hard geworden kwasten) in
bij het klein chemisch afval-
depot ofdechemokar.

Ik vermoed dat er gif in
mijntuingrond zit, hoe komik
erachter?

U moet zorgvuldig de ge-
schiedenis van de grond uit-
zoeken. Is er een oude vuil-
stortplaats in de buurt ge-
weest, of een oud fabriekster-
rein, is een slootgedempt met
giftige grond of is er ooit nieu-
we grond aangebracht die mo-
gelijk vervuild kan zijn? Sla
bij de gemeente oude bestem-
mingsplannen na, praat met

oudere buurtbewoners. Ver-
der kunt u kijken of de plek
voorkomt op de lijst 'inventa-
risatie van gifbelten', die de
gemeente in bezit heeft. Als u
een aanwijzing vindt, ga dan
naar demilieu-ambtenaarvan
uw gemeente. Als deze uw
vermoeden deelt, dien dan
een verzoek voor een oriënte-
rend onderzoek in bij B&W.
Werkt de milieu-ambtenaar
niet mee, stap dan naar de
provincie, (Gedeputeerde
Staten). U kunt ook een parti-
culier onderzoeksbureau de
grond laten onderzoeken. Dit
heeft vooral zin als u al weet
om welke stoffen het gaat.
Meer informatie bij de stich-
ting Nederland Gifvrij in
Utrecht (030-331328).

Zijn scharreleieren beter
voor het milieu?

Dat zijn ze niet. Als een
legbatterij de ammoniak-uit-
stoot (in urine en mest) op-
vangt, is de legbatterij zelfs
minder vervuilend voor het
milieu.De ammoniak afkom-
stig van scharrelkippen ver-
dwijnt immers gewoon de
lucht in. Overigens heeft de
scharrelkip, net als haar col-
lega uit de legbatterij, een
afgebrande snavel, kan ze
geen graantjes pikken en
krijgt ze een voedingsprak
met antibiotica en kleurstof-
fen.

Bevat een spuitbus slag-
room stoffen die de ozonlaag
aantasten?

Helaas staat er ten onrechte
'ozonvriendelijk' op de spuit-
bus. Er zitten geen CFK's in,

maar wel lachgas ofwel distik-
stofoxide. Deze stof versterkt
de afbraak van de ozonlaag,
draagt bij aan het broeikasef-
fect en blijft bovendien an-
derhalveeeuw bestaan.

Mag faxpapier bij het oud
papier?

Ondanks alle chemicaliën,
die in speciaal faxpapier zit-
ten, mag het bij het oud pa-
pier. Het is niet slechter dan
gekleurdpapier.

Bevat de air-conditioning
van auto's CFK's?

De airconditioningvan au-
to's levert een aanzienlijke
bijdrage aan de hoeveelheid
CFK's die de lucht in gaan: in
1989 zon 60 ton. Ter vergelij-
king: de koelvloeistof van af-
gedankte koelkasten is jaar-
lijks goed voor 90 ton. Uit
koelkasten worden de gassen
steeds vaker afgetapt, voor de
air-conditioning in auto's be-

staan nog geen voorzieningen.
Bovendien komen de CFTC's
al tijdens het gebruik van de
auto vrij: de air-conditioning
is in tegenstelling tot een koel-
kast niet 'lekdicht'.

Kan ik beter met het vlieg
tuig dan met de auto op va
kantie?

Met de trein! Een luchtrei-
ziger vervuilt per kilometer
tweeënhalf keer zoveel als ie-
mand in een auto met een
geregeldekatalysator en ruim
25keer zoveel alseen treinrei-
ziger. Een retourvlucht Am-
sterdam-Athene kost even-
veel energie als een gezin no-
dig heeft om een goed geïso-
leerde woning een jaarlang te
verwarmen en brengt ook
evenveel kooldioxide in de
lucht. Dat is tweeëneenhalf
keer zoveel als de auto en vijf
keer zoveel als detrein. Kool-
dioxide is de belangrijkste

veroorzaker van hetbroeit
effect en ontstaat bij verbid
ding van benzine, gas, olie’kolen. Op grote hoogte d
vervuilende stoffen e$
schadelijk.

Wat is eigenlijk Ecotoe?
me?

De ecotoerist wil de ooi
repte natuur zien voor*
deze is verdwenen. Reisorë
nisaties die dergelijke reifverzorgen, zijn van mcv&
dat hun reizen een bijdr»;
leveren aan het natuurt
houd. Door toeristen naar'
oerwouden te trekken, g"
de plaatselijke bevolking V
gens hen beseffen hoe V
hun natuur eigenlijk wa»
is. Bovendien brengt het g«'
in het laatje. InRwanda ga'
veel toeristen de zeldzai*
berggorilla's bekijken. De t
rilla's worden nu bescherfl)
terwijl ze anders waarschij
lijk al verdwenen waren.'
die zin kan ecotoerisme f'
positief effect hebben. M«'
ecotoerisme kan soms o*
een verkeerd effect hebbf
De Galapagos-eilanden hf
ben het met 50.000 bezoek*1
per jaar zwaar te verdur*1
Bovendien is de (vaak ver*
vliegreis naar dergelijke V
stemmingen absoluut ni
goed voor het milieu.

(Het nummer van de M
lieutelefoon is 020-6262620.)

Groene raad is niet duur, V*
eniging Milieudefensie, uitgevö
Bruna te Utrecht, prijs ’ 9,90.

■ Voorkippen is het leven 'reen legbatterij een hel, maar
vreemd genoeg is het voor "*,
milieu slechterals kippenW'
ten rondscharrelen. Ze stot«!
teveel ammoniak uit.
FOTO RBP

Peter Griffin uit Engeland:
Eerst acht meubelzaken
af en dan nog klagen

Buitenlanders die zich in ons land
vestigen, voelenzich vaak alseen
kat in een vreemd pakhuis. Ze kijken
soms heel raar op van onze gewoon-
ten. Daarover vertellen zij met
smaak in onze serie „In een vreemd
pakhuis".

Peter Griffin, de41 -jarige direc-

teurvan Habitat Nederland, is een
Engelsman die sinds 1987 in Am-
sterdam woont. Hij is heel verbaasd
over ons zuinige, zeg maar gerust
gierigekoopgedrag. Minstens acht
winkelsaflopen voor jeéén keer een
stoelkoopt en dan nog zeuren of het
niet goedkoper kan!

OKTOBER
Dezegeningen van de okto

ber-revolutiezijn voorbij.Dl
74ste verjaardag gaat ditkef
niet gepaard met klaroenge-
schal,feestelijke toespraken
van hetpartij-presidium en
dezoveelste verse postzegel
van Lenin, de held van toen-
Zelfs de naam van de stad df
naar hemvernoemd werd, Ö

alweerveranderd in het oudf

vertrouwde Sint-PetersburQ
De revolutie loste zich net #>
tragi-komisch opals zij tot .
stand kwam. Feestelijkhe-\
denzijner niet.
En een nieuwe
tachtig pagina's
dikke lofrede op
de socialistische
heilstaat van de
verenigingNe-
derland-USSR
kunnen we ook
wél op ons buik
schrijven. Negen jaargelede
nog maarvierde de clubva*
hetFrederiksplein in Amstel
dam de 65ste verjaardag va*
deRevolutie met de uitgave
van hetblad„6o jaarUSSR',
65ste verjaardag oktoberreQ
lutie".

De oplage werdverhoogd
ten behoevevan hetonder-
wijsen deredactie meldde„ uitvoerig in te gaan op de
geschiedenis van de USSR Se
zien tegen het licht van het
anti-sovjetisme.''

De meedogenloze repressv
van Stalin in de jarendertiOi
de massamoord op dekoela*
de genadeloze inlijving van c
Baltische landen na geheim*
akkoorden met Hitler-Duitë
landover de deling van POW
en de systematische onder-
drukking van devrije me-
ningsuiting kwamen uiter-
aard niet aan bod.

De explosieve industriële
groeivan het land des te
meer. De produktie steeg.$
Nederlandsevriendenclub
juichte.De lonen gingenmf1
sprongenomhoog, van niet*
naar bijna niets.De vriend^
clubklapte de handen blau&
Het Westen was verbijsterd
over het ontbreken van we^
loosheid in deRode Heilstaa1
terwijl wij in een crisis leef-
den.De vriendenclub stak di
duimenomhoog en verzweei
het verzwelgen van miljoen1

mensen in de ijzige vlakten
van de Goelag-archipel. De 1

fidele staatscijfers werden
door deNederland-USSR
club tot het ware evangelie
verheven.

Drs. Ben de Swaan, die sa-
men met een ander lid van &
vereniging Nederland-USSft
deze,, briljante" analyse va*
dewerkelijkheid schreef, co*
cludeerdein zijn Ten Geleid1
„En wat de USSRbetreft: te-
rugrollen en bedwingen zijl-
een onmogelijkheidgewor-
den. Tenzij tenkoste van de
ondergangvan de mensheid
Daarom moet hetvoorstel
van de Sovjet-Unie worden
aanvaard:„ Wij levensame*
op één planeet, laten we he-1vrede doen.Laten we afwaCQ
ten welk maatschappelijk «1/
teem het beste blijkt te zijn-
Gegroet, Sovjet-Unie! Op uf
65ste verjaardagklinken vM
op uw en onze gezondheid I

Negen jaarlater is de uit-
slag wat anders dan drs.Be*
had verwacht. Zou hij deso*
danks nu toch een flesje opé*
trekken opde 74ste verjaar-
dag van derevolutie?

Idoor

IHonCouwenho*
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s*l" m Bad Honnef dichtbijonn, een huis op Schouwen-
"uiveland, een villa in hetr°stenrijkse Salzkammergut
"een optrekje op Tenerife."■"|j»ar," lacht de schrijver,p-mijn (goedkope) overhem-"en bestel ik bij een postor-derbedrijf."

Heinz Konsalik is naar ei-sen zeggen 'een tevreden"an. Hij is al 43 jaargelukkiggetrouwd met Elsbeth, gebo-
hftKwLan genbach, en samen
"ebben ze twee dochtersvan
17k lg en zesendertig die al-ebei een goede baan in de

hebben. „Te-genover mijn werk staan ze
fierst kritisch — niet omdate mij niet waarderen — maaromdat ze het als dochters vaneen beroemdheid op eigen*facht in het leven wilden["aken," lacht vader Heinz,r.ots. Met zijn vrouw reisdeftlJ zon beetje de hele wereldond, mede om inspiratie opte doen voor zijn boeken.

Konsalik houdt van de Oost-
aziatische kunst en hij is dol
op honden en paarden.

De Duitse succes-schrijver
is ondanks zijn zeventig jaren
nog jong van geest. „Mijn
nieuwste boek, Der Jade-Pa-
villon, dat net verschenen is,
verschilt duidelijk van de 140
voorafgaande die vooral uit
dialogen bestonden. Dit is sti-
listisch anders, ik treed meer
in details en beschouwingen.
Voor mijn tachtigste wil ik
een trilogie hebben geschre-
ven waarop ik altijden loop te
broeien. Dat moet een soort
literaire nalatenschap wor-
den.Ach en verder heb ik nog
zoveel ideeën in mijn hoofd,
dat ik wel over de honderd
moet worden om ze allemaal
uit te kunnen werken," lacht
Konsalik.

Der Jade-Pavillion van Heinz
Konsalik is verschenen bij uitge-
verij Bertelsman, importeur
Schuyt & Co. te Haarlem. Prijs

’ 55,70. De Nederlandse vertaling
verschijnt waarschijnlijk in de
loop van 1992 bij De Boekerij te
Amsterdam.

Niet alle vleermuizen vliegen op sonar en vreten insekten

door ROB RIBDe miraculeuzefruitdieven

DEZER DAGEN zoeken devleermuizen hun
winter-verblijven weer op om daarin win-

terslaap te gaan. Een uniek natuurverschijnsel.
Maarer is nog veel meer uniek aan devleermuis.
Dat ontdekteonze verslaggever die op vakantie
vleermuisjes zagrondfladderen en daar toen alles
van wilde weten. Zo ontdekte hij tot zijn opperste
verbazing dater in tropische landen soorten be-
staan die leven van fruit en niet van insekten! Die
soorten zien hun omgeving gewoon met hun ogen
en niet met een ingebouwde sonar!

F°tografie: MerlinD. Tuttle,
at c°nservation International

I AMSTERDAM, zaterdagElke avond rond halftien ging ik in
j^ijn vakantiehuisje aan de kust van
"enemarken in de tuin zitten. Zo kon
l* mooi observeren hoe de natuur

nam van de dag. Het werd
| peds stiller. Alleen een groepje zwa-luWen vloog nog luid kwetterend
r°nd. Het was een lust om te zien hoe
j*e als volleerde acrobaten door het
luchtruim vlogen. Korte sprintjes ein-
dlgden onverwacht met een plotse

naar boven of naar bene-
den. Of naar opzij. Zo verschalkten zij
lr} de naderende schemering nog rae-
Ulg insekt.. Even later, toen het alweer
j

s donkerder was, doken zeneens pal naast me in detuin
P. Op nog geen twee meter"°°gte buitelden snelle vlie-

met zo mogelijk nog
Ppere, bruuskere bewegin-sen door de lucht. Ware mees-ers der vliegkunst die mid--7*n in de vlucht volkomen

WenVacht omho°g of om"
spoH sc'10ten om argeloze in-
,eKten uit de lucht te pluk-=n- Natuurlijk waren dit«een zwaluwen. Die waren al-ng naar bed. Het waren
de HmUizen' Naadloos was
na v, overgegaan in de
*ent. Beter kon niet geïllu-

zen 6rd worden dat vleermui-
Pla tln- de natuur eenzelfde«ats innemen als vogels enev«n nuttig zijn.
vii7fme vleermuizen! We

nderi ze eng. En dat is ookiet verwonderlijk. Ze heb-

ben ronduit afstotelijke kop-
pen en duiken op geheimzin-
nige wijze 's nachts ineensop,
fladderen wat rond en ver-
dwijnen weer even myste-
rieus. Uit onwetendheid en
bijgeloof hadden we de
vreemdste ideeën over vleer-
muizen. Afgezanten van de
duivel waren het, die ook nog
eens in je haren verward
raakten en besmettelijke ziek-
ten verspreidden. Daar zijn
we nu wel overheen, maar
tegenwoordig zitten we vleer-
muizen weer op een heel an-
dere manier dwars. Door de
toenemende industrialisering
en verstedelijking, de milieu-
vervuiling en hetgebruik van
insekticiden ontnemen we de
vleermuizen hun slaapplaat-
sen en hun voedsel. Om nog

maar te zwijgen van het ver-
dwijnen van de regenwou-
den, want juist daar leven de
meeste vleermuissoorten!

Maar vleermuizen zijn niet
eng. Integendeel, het blijken
juistrazend interessante dier-
tjes te zijn. Zo zijn vleermui-
zen geen vogels, maar zoog-
dieren! Ze leggen geen eieren,
maar brengen levende jongen
ter wereld die door de moe-
der gezoogd worden. En de
vleermuizen, officieel Chi-
roptea geheten, zijn 'n zeer
bijzondere groep zoogdieren.
Het zijn de enige zoogdieren
die kunnen vliegen. En ze
tellen in hun gelederen te-
vens een van de kleinste zoog-
dieren ter wereld. Want het
kleinste vleermuisje weegt
maar net aan 2 gram!

Hoe komt het nu dat vleer-
muizen vleugels hebben?
Daarvoor moeten we zon 55
miljoen jaar terug in de ge-
schiedenis. Door een catastro-
fale klimaatsverandering die
toen plaatsgevonden moet
hebben, stierven veel planten
en diersoorten uit, waar de
ongevleugelde voorouders
van de vleermuizen zich mee
voedden. Bovendien deed
zich een explosieve groei van
insektenvoor. Om diete kun-
nen vangen, moet je vleugels
hebben. En zo ontstonden uit
ongevleugelde zoogdieren
vleermuizen.

De meeste vleermuizen op
de wereld leven in tropische
en subtropische gebieden en
zien er in het algemeen totaal
anders uit dan de vleermui-
zen in koudere streken. Ze
hebben vriendelijke kopjes,
meestal met enorm grote
ogen en vervullen binnen het
regenwoud een belangrijke
functie. Want vleermuizen
eten bepaald niet alleen in-
sekten, zoals veel mensen
denken. Integendeel. De
meeste vleermuizen ter we-
reld voeden zich met vruch-
ten, honing, kikkers, schor-
pioenen, ja zelfs met vis! Net
als bijen zorgen zij voor de
verspreiding van stuifmeel

wanneer zij de nectar uit
bloemen likken.

Bij de jachtop voedsel van
de vleermuis zijn de prachtig-
ste tafereeltjes van aanval en
verdediging waargenomen.
De Trachops Cirrhosus bij-
voorbeeld, eet kikkers. Hij
herkent ze aan hun gekwaak.
Hij kan zelfs het gekwaak van
giftige en niet giftige kikkers
onderscheiden. Komt nu zon
vleermuis overgevlogen, dan
halen de kikkers de gekste
toeren uit om maar niet door
hem opgemerkt te worden. Of
ze vallen allemaal tegelijk stil,
of ze veranderen hun stem, of
ze gaan vanachter heel dichte
vegetatiezittenkwaken, zodat
een vleermuis hen niet kan
pakken. Er zijn zelfs kikkers
die het geluid van giftige kik-
kers na kunnen doen om de
vleermuis te bedotten!

Dat vleermuizen fabuleuze
vliegers zijn, wordt nog eens
bewezen door een viseter
als de Noctilio Leporinus. Hij
vangt vissen doe ze er laag
over het water senerend ge-
woon met zijn klauwen uit te
scheppen! En bovendien ver-
orbert hij ze soms ook nog
eens in volle vlucht. Natuur-
lijk zijn hier ook soorten die
wel insekten vangen, maar
dat doen ze niet gewoon. Al

vliegend vangen ze die met
hun vleugels, of het vlies tus-
sen hun achterpoten, en stop-
pen hem zo in hun bek! De
Spleetneusvleermuizen, ofte
wel Nycteridae, halen hele-
maal gevaarlijke toeren uit
om aan hun maaltje tekomen:
zij leven van schorpioenen!
Hoe ze het voor elkaar krijgen
is een raadsel, maar als ze een
schorpioen te pakken heb-
ben, zien ze kans zijn giftige
staart eruit te trekken en de
schorpioen vervolgens mee te
nemen naar een veilige plek
om hem daar te verorberen.
Al deze vleermuizen onder-
scheiden zich eigenlijk in
niets van vogels en andere
zoogdieren en hebben een
nuttigefunctie in de natuur.

Hetzelfde geldt voor de
vleermuizen in koudere ge-
bieden, zoals bij ons. En die
zijn zelfs zo mogelijk nog fas-
cinerender dan hun familiele-
den in de tropen! Want ook
die hebben oorspronkelijk
hun leefgebied in warmere
streken gehad, en hebben,
terwijl zij in de loop van mil-
joenen jaren steeds verder
naar koudere streken trok-
ken, zich op werkelijk onge-
looflijke manier aangepast.
Zo hebben zij het hoogst uit-
zonderlijke vermogen ont-
wikkeld om een winterslaap
te houden! Die aanpassingge-
beurde omdat het in de kou-
dere maanden moeilijk is om
aan voedsel te komen. Een
vleermuis gebruikt bij de in-
sektenjacht zoveel energie dat
hij per nacht ongeveer de

helft aan zijn eigen lichaams-
gewicht moet oppeuzelen, wat
al gauw neer komt op enkele
honderden insekten.

In verband met die winter-
slaap hebben vleermuizen
nog een eigenschap ontwik-

Kikker-etende vleermuizen
herkennen giftige
en niet giftige
kikkers aan hun geluid

keld die ze oorspronkelijk
niet hadden. Ze hebben een
zomerverblijf en een winter-
verblijf en trekken daar in
het voorjaar en het najaar
naar toe. Nog fascinerender is
echter de wijze van voort-
planten. De paring van vleer-
muizen geschiedt vóór de
winter, maar het vrouwtje
slaat het mannelijke zaad tij-
dens de winterslaap in haar
lichaam op en pas in de lente
wordt haar eitje bevrucht op
het moment dat zij dat zelf
bepaalt. Kunstmatige insemi-

natie langs natuurlijkeweg,
Maar het allerindrukwek-

kendst van alle eigenschap-
pen die vleermuizenzich heb-
ben aangeleerd om te overle-
ven, is natuurlijk hun fameu-
ze echo-locatiesysteem. Om-
dat vleermuizen gedwongen
werden in de schemering en
nacht hun voedsel te zoeken,
ontwikkelden zij een metho-
de om in het donkerde omge-
ving te kunnen waarnemen.
Dit echo-locatiesysteem
werkt als een soort sonar. De
vleermuizen stoten een serie
klanken uit, die worden te-
ruggekaatst door objecten.
Dit oriëntatiesysteem is nu de
reden waarom vleermuizen
er zo afstotelijk uitzien. Ze
vliegen met wijd opengesper-
de mond en neusgaten om
deze klanken te kunnen uit-
stoten. En ze hebben afgrijse-
lijk groteoren om de terugge-
kaatste klanken weer te kun-
nen opvangen. Deze ~sonar"
verschaft vleermuizen een
werkelijk ongelooflijk scherp
beeld. Het dunste draadjewe-
ten zij in het pikkedonker in
de vlucht te ontwijken en het
kleinste insektje weten ze
feilloos uit de lucht tepikken.
Het is overigens maar goed
dat deze klanken zich buiten
de gehoorgrensvan ons men-
sen bevinden, anders zou ho-
ren en zien ons in de omge-
ving van vleermuizen ver-
gaan. Ze kunnen geluiden
produceren die tien keer zo
hard zijn als dat van een door
een tunnel aanstormende
trein!

opmerkt, is het te laat... Som-
mige vlindersoorten hebben
weer wat anders gevonden
om zich aan een wisse dood in
de bek van een vleermuis te
onttrekken. Zij produceren
zelf geluiden, die dan als
stoorzenderfungeren!

In ons land komen overal
vleermuizen voer en niet al-
leen in de mergelgrotten in
Zuid-Limburg, zoals nog wel
eens gedacht wordt. Vleer-
muizen zijn hier al jaren een
bij wet beschermde diersoort.
Dat heeft niet mogen verhin-
deren dat enkele jaren gele-
den twee hier voorkomende
soorten, de Grote Hoefijzer-
neus en de Kleine Hoefijzer-
neus, zijn verdwenen. Van de
andere 17 soorten in ons land
is de situatie de laatste jaren
redelijk stabiel.

„Ik ben gematigd optimis-
tisch," zegt dr. C. Smeenk,
conservator van het Nationaal
Natuurhistorisch Museum te
Leiden, „hoewel er binnen
die soorten wel veranderin-
gen hebben plaatsgevonden.
De ene soort is sterk in aantal
achteruitgegaan en de andere
soort is in aantal toegenomen.
Een verklaring daarvoor is
moeilijk te geven. Wel wordt
er de laatste jaren meer zorg
besteed aan onderkomens
voor vleermuizen. Steeds va-
ker worden mergelgrotten —
die een mooie overwinte-
ringsplaats vormen voor
vleermuizen — met speciale
hekken afgesloten, zodat
mensen er niet en vleermui-
zen er wel in kunnen. Ook
worden in gebouwen als ker-
ken, waar vleermuizen van
oudsheronderhet dakvertoe-
ven, weer meer rekening ge-
houden met deze dieren," al-
dus dr. Smeenk.

Voor iedereen die vleer-
muizen een warm hart toe-
draagt heeft dr. Smeenk spe-
ciaal voor deze herfsttijd nog
een advies. „Vleermuizen
hebben een zomer- en een
winterverblijf," vertelt hij,
„enrond deze tijd trekken zij
naar hun winterverblijven,
een lange en vermoeiende
vlucht. Het kan dan wel eens
gebeuren dat op een regen-
achtige avond een vleermuis
uit pure vermoeidheid ergens
tegenaan gevlogen is en een
beetje dizzy op de grond ligt.
U kunt zon diertje rustig op-
rapen, maar niet met de blote
hand, want hetzal uit zelfver-
dediging uiteraard de neiging
hebben te bijten. Hebt u ech-
ter een paar stevige skihand-
schoenen aan, dan is er niets
aan de hand. Ga met zon
vleermuis nooit naar de poli-
tie, want die geeft vaak het
advies 'Sla maar dood'," zegt
dr. Smeenk met een menge-
ling van verontwaardiging en
verbazing in zijn stem. „Het
beste is dat men hem naar
een vogelasiel brengt. Daar
weten ze de juiste instanties
dan wel tevinden."

Ook hier is het weer won-
derbaarlijk om te zien hoe
inventief jagers en prooidie-
ren in het spel van aanval en
verdedigen zijn. Zo zijn er
insekten die zich als een bak-
steen uit de lucht laten vallen
als ze een vleermuis horen
aankomen. Andere insekten
houden zich dood. Maar op
zijn beurt heeft de vleermuis
daar weer wat op gevonden.
Hij stoot dan zachtere klan-
ken uit, zodat het lijkt alsof
hij nog ver weg is! Wanneer
een insekt hem dan eindelijk

■ Aan een boom zo volgeladen, mist men een, twee vruchtjes
""et. Gezonder voedsel dan een vers, vitaminerijk vruchtje>«staat er niet, lijkt dit grappigeWahlberg Vleermuisjete

onken. En hup, hij vliegtweg met een completevrucht in de

■ Een bijzondere vliegkunstenaar is deze Noctilio Leporinus. Hij leeft van vissen en scheptdie
gewoon in devlucht met zijn poten uit het water!

■ VoordezeKleine Lang-
neusvleermuis in Midden-
Amerika geen insekten. Het
is, zoals de meeste vleermui-
zen, een volmaakt onschuldi-
ge vegetariër, dieabsoluut
geen weerstand kan bieden
aan deverlokkingen van de
sappigezaden, dieheerlijk
geurig en kleurig uit de
opengebarsten cactusvrucht
tevoorschijn springen. Met
een flinkehap vruchtvlees in
demond (foto links) gaathij
er dan snelvandoor.

Vleermuizen in Nederland
1 Baardvleermuis (Zuid- en

Midden-Nederland, aantal onbe-
kend); 2 Brandt's vleermuis
(Zuid- en Midden-Nederland,
aantal onbekend); 3Franjestaart
(Zuid- en Midden-Nederland,
aantal onbekend); 4 Ingekorven
vleermuis (Zuid-Limburg, zeld-
zaam, gaat in aantal achteruit); 5
Watervleermuis (gehele land.
komt algemeenvoor in gebou-
wen, holle bomen en groeven); 6
Meervleermuis ('s zomers: Fries-
land, Noordwest-Overijssel,
Noord- en Zuid- Holland, 's win-
ters: Zuid-Limburg, Gelderland en
de kust van Zuid-Holland, alge-
meen in groeven en gebouwen);
7Vale vleermuis (Zuid-Limburg,
in aantal sterk achteruitgegaan);
8Langoorvleermuis (Zuid-Lim-

burg, zeldzaam); 9Dwergvleer-
muis (gehele land, algemeen
voorkomend); 10Nathusius
dwergvleermuis (gehele land, al-
gemeen voorkomend); 11 Laat-
vlieger (gehele land, algemeen
voorkomend); 12Tweekleurige
vleermuis (West-Nederland,
zeldzaam); 13Rosse vleermuis
(gehele land, algemeen voorko-
mend in holle bomen); 14 Bos-
vleermuis (Oost-Nederland,
waarschijnlijk flinke aantallen); 15
Mopsvleermuis (Zeeuws-Vlaan-
deren en Zuid-Limburg, zeld-
zaam); 16 Grootoorvleermuis
(gehele land, neemt in aantal af)
17 Grijze Grootoorvleermuis
(Zuid-Nederland, aantallen onbe-
kend).
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NEDERLAND 1 TELEVISIE ZATERDAG13.00-13.05 Nieuwsvoor doven en slechthoren-
den (NOS). 15.35 Een andere wijze, 8-delige
cursus over homeopathie en fysiotherapie. Presen-
tatie Simone Wiegel. Afl. 5 (AVRO). 16.000
Journaal. 16.05 Hollands decor, een wandeling
of fietstocht n.a.v. een boek. Presentatie Willem
Nijholt. Afl.: Harlingen. Herh. (AVRO). 16.15 Heb
ik iets gemist? Hoogtepunten van AVRO pro-
gramma's van de afgelopen week. 17.00Go-
phers, tekenfilmserie. Afl. 2 Gas & water &
oplichting. 17.25 Brieven aan deKoningin,
kinderen leggen hun problemen en wensen voor
aan de Koningin. 17.35Ko de Boswachter-
show, natuur- en milieumagazinevoor kinderen
met Burny Bos en Paul Kooy. 18.00 Boggle,
woordspel met Frank Kramer (AVRO/KRO/
NCRV) 18.30Sportpanorama, actueel sport-
programma.
19.00 Land in zicht, toeristischezoek-

tocht naar ons verleden. Presentatie
Roeland Kooijmans (AVRO).

19.30 Growing Pains, comedyserie.
Afl.: In Carol we trust.

Vi.na>. E. + ___ Journaal.
20.25From Russia with love, Engelse

speelfilm uit 1963 van Terence Young.
Met Scan Connery, Daniela Bianchi,
PedroArmendarize.a. (AVRO).

22.23 Glamourland, de wereld van glit-
ter en glamour met G. J. Droge.

22.50Karel, talkshow met Karel van de
Graaf.

23.35 How are thekids, 6-delige serie.
23.45AVRO weekendkrimi: Ein

Schusszuviel, Duitse misdaadfilm.
tlKM g Journaal.

NEDERLAND 2
13.00-13.12Nieuws voor doven en slechthoren
den (NOS). 15.15 Impact: Voorheen deam-
bachtsschool, documentaire over een Utrechtse
scholengemeenschapen de teloorgang van het
lager beroepsonderwijs (VARA). 16.000 Jour-
naal. 16.08 Museumschatten, prof. Henk van
Os geeft achtergronden bij voorwerpen uit Neder-
landse musea. Vandaag: Huwelijksmoraal. Herh.
16.18 Bobbie en Onyx, Belgische tekenfilmserie
Afl.: Spoken in de nacht. 16.31 Groentjes,
natuurprogrammavoor de jeugd. Vandaag: Wo-
nen in het bos Presentatie Marceline Schopman.
Herh 16.39 Hier isAubrey, tekenfilm. 16.45 De
avonturenvan Teddy Ruxpin, tekenfilmserie.
Afl. De redding. Herh. 17.08Star runner, 8-deli-
ge Nieuwzeelandse serie. Afl. 5 17.32Man over
devloer (Man about the house). Engelse come-
dyserie. Afl.: Geld maakt niet gelukkig. Herh.
18.000 Journaal. 18.18Vroegevogels, Han-
neke Kappen over natuur en milieu. 18.57Lingo,
woordspel gepresenteerd door Robert ten Brink.
19.27 Twaalf steden, dertienonge-

lukken, serie verhalen naar waarge-
beurde verkeersongelukken. Vandaag:
De Melkwegtaart (Meppel) VARA).

19.57 Flying doctors, Australische dok
tersserie. Afl.: Verschil van mening.

20.48 3 Zeg 'ns AAA, comedyserie. Afl.
Opname.

21.17 Sonja opzaterdag, praatpro-
gramma gepresenteerd door Sonja Ba
rend.

22.12 Achter het nieuws, actualiteiten
rubriek.

22.46 Tweevoor twaalf, quiz gepre
senteerd door Astrid Joosten.

23.31 Cabaret met Jack Spijkerman.
00.27 Natuurmoment. Vandaag: De

Bosuil
HM*»! E. Journaal

NEDERLAND 3
08.55-09.00 Nieuwsvoor dovenen slechthoren
den (NOS). 13.00-13.12 Nieuwsvoor dovenen
slechthorenden. 17.55 Nieuwsvoor dovenen
slechthorenden 18.00@ Journaal. 18.15 Se-
samstraat. 18.30 Jeugdjournaal-extra. 18.55
Lotto-trekking.
19.00 'tErgste isalsniemandklapt,

3-delige serie over scholieren, toneel
en plankenkoorts. Afl. 1 (IKON).

19.28 Bericht van deWilde Ganzen.
19.30 Boekhouders te velde. Werken

aan-Werk documentaire over de
grond-, weg- en waterbouw (RVU).

19.55 Ziezoo, tien getekende politieke
columns. Afl. 5: Jom Janssen: De
buitenlander.

MiJHIH E. Journaal.
20.22 Kenmerk, actualiteitenmagazine

(IKON/KRO-RKK).
20.55 Anna: Een geschiedenis (Anna og

freheten), Zweedse documentaire over
een Poolse journaliste(IKON).

■W^iHig Journaal.
22.15 Studio Sport. (NOS)
22.45-22.50 Nieuwsvoor doven en

slechthorenden.

RTL 4
7.00 Ochtendprogrammering. 8.00 Telekids.
12.00RTL 4 Classique. 12.10Get a life.
Amerikaanse comedyserie. 12.35 Afineroman-
ce. Engelse comedyserie (hh). 13.00Spearfield
daughter. Amerikaanse miniserie. 13.50 Een
tornado van geweld. Italiaanse western „Edio
disse a Caino" 15.30Detweelingenshow.
Showprogramma. 16.30 Hoge ogen. 17.00
Doogie Howser M.D. Aflevering van dezeAme-
rikaanse tragi-comedyserie. 17.30Tineke. Afle-
vering van dit rechtstreekse en gevarieerde week-
endprogramma. Presentatie: Tineke de Nooy.
18.00RTL 4 Zes uur nieuws. Presentatie: Jaap
van Meekren. 18.15 Tineke. Deel 2 van dit
gevarieerdeweekendprogramma.
IHE-'l RTL4Avondnieuws. Presenta-

tie: Jaap van Meekren.
19.50 RTL4Weer. Presentatie: Reinier

van den Berg.
20.00 Mini Playbackshow Zevende af

levering.
21.05 Hunter. Amerikaanse detective-

serie.
22.00 Gabriel'sfire. Aflevering van deze

Amerikaanse serie. „The Neighbor-
hood".

HJHI RTL4Laatste nieuws. Presen
tatie: Sander Simons.

23.10Red Sonja. Amerikaanse speel-
film.

00.40 TheMonsters. „Ram Dance".
Een zwendelende kunsthandelaar en
zijn hebberigevrouw kopen een reli-
kwie van een oude, Indiaanse vrouw.

01.05 Een tornadovan geweld (Herha-
ling van 13.50uur)

02.40 Nachtprogramma.

Nederlaag
Natuurlijk is de criminele

organisatie woedend over hun
eerste nederlaag tegenover
Bond en ze hebben zijn dood
bevolen. Daarom zien we
Grant Bond in 'n paradijse-
lijk oord vermoorden, dat het
een oefening betreft constate-
ren we als het masker van het
slachtoffer wordt verwijderd.
Tezelfdertijd heeft S.P.E.C.-
T.R.E. een nieuw komplot
ontworpen om de Russen en
de Engelsen tegen elkaar uit
te spelen en daar zelf finan-
cieelbeter van te worden.

Het internationale en mys-
terieuze karakter van de ge-
beurtenissen wordt onder-
streept door een reis per
Oriënt Express. Daarin vindt
een van de opwindendste en
ook een van de gewelddadig-
ste gevechten uit de film
plaats. Om diereden wordt er
bij vertoning van de film op
tv soms in geknipt. Bij de
confrontatie tussen Bond en
Grant in Bonds slaapcoupé
wordt een flink aantal van de
trucs van het door Q (de afde-
ling bijzondere voorzieningen
van de Britse geheime dienst)
speciaal geprepareerde kof-
fertje van Bond gebruikt, van
traangas tothet mes, waarmee
Bond uit een ogenschijnlijk
verloren positie het gevecht
beslist.

Net zo gevaarlijk soms als
de gebeurtenissen in het ver-
haal waren de opnames. De
scène van de achtervolging op
het water, waarbij Bond een
hele vloot van S.PE.C.T.R.E.
laat ontploffen, zou eerst on-
der de kust van Joegoslavië
worden opgenomen, maar
daar waren de omstandighe-
den zo lastig, dat na dagen van
vruchteloze opnamen beslo-
ten werd om naar de gelijken-
de kust van Schotland te ver-
huizen.

Daar kwam regisseur Te-

rence Young tijdens een ver-
kenningsvlucht met een heli-
kopter in een windzak terecht
en stortte in het water. Bij
een snelle reddingsoperatie,
waarbij de cockpit (die zich
een paar meter onder water
bevond) werd ingeslagen,
werden de cineast en de rest
van de bemanning uit het
wrak gehaald. Terence
Young toonde zich zo koel als
zijn held Bond: een uur later
ging hij verder met de opna-
men.

SPIJKERMAN
VOLDOET
NIET AAN
VERWACHTINGEN

NEP. 2, 23.31 UUR
Met 'Er staateen gek om de

hoek' — van het cabaretge-
zelschap 'Dubbel en Dwars',
met als belangrijkste figuur
Jack Spijkerman — schotelt
de VARA ons weer een portie
cabaret van eigen bodem
voor. In dit programma heeft
de cabaretier/presentator het
vooral over de perikelen na
het stuklopen van zijn huwe-
lijk.

Maar met dit programma
voldeed Spijkerman niet aan
de hooggespannen verwach-
tingen die hij hadveroorzaakt
met 'De Vogelaar', zijn pro-
gramma van drie jaar daar-
voor. Maar hij en daarmee
'Dubbel en Dwars' laat daarin
steeds minder ruimte voor
politieke beschouwingen en
verwerkt hij steeds meer per-
soonlijkeervaringen.

Toch is 'Er staat een gek om
de hoek' het bekijken waard,
hoewel Spijkerman minder
toont dan hij in zijn mars
heeft.

■ JackSpijkerman in 'Er
staat een gekom dehoek.

FOTO: KIPPA

BELGIË 2
20 00 ca 21.30 Concert Kom op

tegen kanker vanuit de Koningin
Elizabethzaal te Antwerpen. Werken
van Beethoven, Prokofjqv, Grétry,
Mozart, Bruch, Schubert, Mendels-
sohnen Rossini. Uitgevoerd door het
Nieuw BelgischKamerorkest 0.1.v.
Jan Caeyers. M.m.v. Robert Groslot,
piano. Arme en Walter Boeykens,
klarinet en Boris Belkin, viool. Pre-
sentatie: Kathy Lindekens.

BELGIË FR.
10.00Interwallonië: Sindbad, magazine voor
Noordafrikanen en Belgen. Presentatie: Khiti
Benhachem. 10.30Kapers opdekust, cursus
Nederlands. Les 8. herh. 10.55Deutsch mit
Victor. cursus Duits. Lesl4enls. Herh. 11.25
Génies en herbe, spelprogramma voor scholie-
ren. Herh. 12.00 Vidéothèque, serieprogram-
ma's over het medum televisie Herh. 12.55
Weerbericht. 1 3.00 Journaal 1 3.10 Objectif
Europe, Europa magazine. 13.45Point limité
(Fail Sage), Amerikaanse speelfilm uit 1965
van SidneyLumet. Met: Henry Fonda, Dan
O'Herlihy, Walter Matthau, e.a. 15.30Ecran
témoin, discussieprogramma. Vandaag: Mé-
fiez-vous du fauve quidort. Herh. 16.50Grand
écran, filmmagazine. Herh 1 7.40 Félix, jonge-
renmagazine. Presentatie: EricoSalamone.
18.10Nouba nouba.kinderprogramma metde
tekenfilm Les Schtroumpfs 18.20Gourman-
dises, culinair magazine. Presentatie: Louis
Willems. 18.40Télétourisme, toeristisch ma-
gazine.Aansl. Joker- en lottotrekking.
i___ Journaal en weerbericht
20.05 Le jardinextraordinaire, natuur-

magazine. Vandaag: Viens dans mon
boudoir (2). Presentatie: Arlette Vin-
cent en Paul Galand.

20.45 L'homme quivoulait savoir
(Spoorlcos/Vanishing), Frans-Ne-
derlandsespeelfilm uit 1988van
George Sluizer. Met: Bernard-Pierre
Donnadieu, Gene Bervoets, Johanna
ter Steege, e.a.

22.30 Contacts, verkeersmagazine.
22.40 Match I, overzicht van alle wed-

strijden van de zaterdagavond. Pre-
sentatie: Mare Jeuniau. Aansl.: Lotto
en joker.

23.40-00.05Weerbericht en laatste
nieuws.

DUITSL. 1
09.00 Ochtendprogram-
ma Heute: 09.03Immer
sonntags in Pisac. 09.45
STele Gym 10.00Heu-
te 10.03Auslandsjour-
nal 10.45ZDF-info Ge-
sundheit. 11 .00Heute.
1 1.03© Ein Schmetter-
ling flog auf (All theway
home), Amerikaanse
speelfilm. 12.40 Urn-
schau. 12.55Persover-
zicht 13.00Heute
1 3.05 Europamagazin.
13.30 Friedhöfe - Garten
desLebens. 14.1 5 Die
Wildente, Australische
filmversie. 15.45 Erstens
16.00-17.25 Disney
Club. 17.25 Hier und
Heute unterwegs.
17.50-17.55en18.05-
-18.10WWF
19.00 Markt.
19.30BElvis- King

ofRock 'n Roll.
serie. Afl.: Moodys
blues.

19.58Programma-
oyerzicht.

__JE_} Q3Tages-
schau.

20.15 02GD Bliek
in den Abgrund
(Small sacrifies),
Amerikaanse
speelfilm.

21.50 0Trekking
van de lotto.

W.IJI Tagesschau.
22.05 H2Das Wort

zum Sonntag.
22 100 Maffay,

concert.
23.00 ARD Sport

extra.
23.45Eureka, En-

gels/Amerikaanse
speelfilm.

01.50Tagesschau.
01.55-02.00 Zuschauen
- Entspannen - Nachden-
ken, Herbsttage in Tes-
sin. Wasserfall im Mag-
giatal.

JamesBond terug in
'FromRussia with love'

Film
JamesBond keert terug in 'From Russia with love',vermeldde de aftiteling van 'Dr.

No', het eerste filmoptreden van de geheim agent van lan Fleming. Helemaal zeker
waren producenten Cubby Broccoli en Harry Saltzman daar niet van: voor 'Dr. No'
werden niet de grootste theaters gereserveerd. Maar de avonturen van 007 sloegen
enorm aan en daarmee was hetvoortbestaan van de serieverzekerd.

'From Russia with love' zou
Bonds meest 'serieuze' film-
verhaal worden. Als zijn grote
vijand werd opnieuw de ter-
roristische organisatie
S.P.E.C.T.R.E. opgevoerd. In
zijn boek hadFleming deRus-
sen als tegenstander gebruikt,
maar de filmmakers vonden
dat Bond buiten de politiek
moest blijven. Dat hield niet

■MED. 1,20.25 UUR
in dat Bonds kleurrijke te-
genstanders uit het oorspron-
kelijke verhaal buitenspel ge-
zet hoefden te worden.

En dus stappen de boosaar-
dige majoor Klebb (opmerke-
lijk genoeggespeeld doorLot-
te Lenya, weduwe van de
componist Kurt Weill en
vooral bekend vanwege haar
toneeloptredens in het Duits-
land van de jaren twintig en
dertig), moordenaar Grant
(Robert Shaw) en zelfverze-
kerde schaker en meester-
planner Kronsteen (neergezet
door de Poolse acteur Vladek
Sheybal) gewoon over naar
Bonds opponenten uit 'Dr.
No'.

■ Scan Con-
nery als Ja-

mes Bond
komt in

'From Russia
with Love'
eenaantal

oudebeken-
den tegen.

FOTO:
HATTON

EDIODISSEACAIIMO
(RTL 4,13.50 uur)

Klaus Kinski heeft reden
om boos te zijn. Niet alleen
omdat het scenario voor deze
spaghettiwestern vol dodenzo
slordig geschreven is, maar
ook omdat hij door een vriend
verraden is en daardoor een
periode in de cel heeft moe-
ten doorbrengen. Hij besluit
zich te wreken. Gemelde lij-
ken zijn het gevolg.

WATERSHIPDOWN
(Duitsland 2,15.20 uur)
Fraaie, ontroerende en

soms schokkende tekenfilm
over de reis van een groep
konijnen, nadat een van hen
een visioen heeft gehad over
rampen die hen in hun woon-
plaats zouden gaan overko-
men. Onderweg wacht hun
flink wat verrassingen.

TOM BROWN'S
SCHOOLDAYS

(BRT1,15.45 uur)
Niet alleen bracht regisseur

Robert Stevenson een dikke
suikerlaag aan over het klas-
sieke verhaal van Thomas
Hughes over de opvoeding op

een school in Rugby in de
negentiende eeuw, maai' hij
maakte schooldirecteur Tho-
mas Arnold (Sir Cedric Hard-
wick) de hoofdpersoon in
plaats van de jonge Torn. Het
schoolhoofd wordt gepresen-
teerd als een tovenaar die van
jongewoestelingen nette,god-
vrezende jongeren maakt. In-
druk maken wel de jeugdige
acteurs.

RED SONJA
(RTL4,23.10 uur)

Nadat hij in 'Commando'

had laten zien ook in zijn
overhemd zijn mannetje te
staan, voerde regisseur Ri-
chard Fleischer Arnold
Schwarzenegger in 'Red Son-
ja' terug naar de tijd waarin
hij als Conan de barbaar voor
heteerst indruk had gemaakt.

Zij aan zij met Brigitte Niel-
sen (inmiddels ex-mevrouw
Stallone) in de titelrol be-
strijdt hij een machtswellus-
telinge, die met behulp van
toverkunsten de wereldheer-
schappijwil veroveren.

Van belang voor feministes
is de doorslaggevenderol van
vrouwen in deze strijd tussen
goed enkwaad, maar voor het
overige zal ook Schwarzeneg-
ger aan dit allesbehalve in-
drukwekkende uitje naar
duistere tijden niet meer her-
innerdwillen worden.

■ Arnold
Schwarzen-
egger trekt :
ten strijde in
'Red Sonja'.

FOTO:
CONCORDE
FILM

DUITSL. 2
08.30 Nachbarn in Euro-
pa 09.00 Heute. 09.03
Immersontags in Pisac.
09.45@Tele-Gym, fit-
ness. Afl. 17. 10.00Heu-
te. 10.03Auslandsjour-
nal. 10.45ZDF-info Ge-
sundheit. 1 1.00Heute.
11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Diese Woche.
12.55 Persoverz. 13.00
Heute. 1 3.05 Pfiffextra.
13.30@ Meiodeeiner
Stadt-Stuttgart. 14.15
FM, familiemagazine.
15.00 Garfield und seine
Freunde. 15.20Water-
snip Down - Unten am
Fluss (Watership Down)
Engelse tekenfilm. 16.50
Vor Ort: Die Bank ist
nicht geschadigt. 1 7.00
Heute 17.05Die fliegen
den Arzte, Australische
serie Aansl.: Koehen wie
in Asien. Cul. tips. 17.40
Die fliegenden Arzte, ver
volg. 18.10Landerspie-
gel.
JMMiI Heute.
19.30 Insel der

Traume. serie.
20.15 oAusßasel:

Wetten, dass...?
WÜHIiI Heute.
22.10 Das aktuelle

Sport-Studio.
sportmag. Pres.:
Karl Senne. Aansl
Lottotrekking.

23.30 Der phantas-
tische Film: i
Die Damoni-
schen (Invasion
of the body snat-
chers),Amerik.
speelfilm.

00.45 Heute 00.50-
-02.00 O Mr. Motound
der Wettbetrug (Mr. Mo-
to's Gamble), Ameri-
kaanse speelfilm.

DUITSL. 3
NDR
5.00 Flug-lnformationen. 9.00 Programma-
overzicht. 10.30Reg. prog. 12.30Extra 3.
13.00Rund urn den Michel. Herh. 1 3.45
Streifzüge. 14.00 Lindenstrasse. 14.30Sport
3 extra. 18.30Lander-Menschen-Abenteuer.
19.15 Up'n Swutch. 20.00naTagesschau.
20.15The making of The last Emperor. 21 .15
Zeitfür Musik. 22.00 Schmidt. 00.00Laatste
nieuws.

WG3
9.30 Div. curs. 11 .30 FernUniversitat im Drif-
ten. 12.15 DerYellowstone Nationalpark in
Flammen. 13.00Div. curs. 14.00Rückblende.
14.15 West 3aktuell. 14.30Sport 3extra:
Tennis. 18.00Aktuelle Minute. 18.01 Die
Kinder von Foufou und Coca Cola. 18.30[0
Die Sendung mitder Maus. 19.00Aktuelle
Stunde. 19.33Sport im Westen. 20.00 Tiere
suchen ein Zuhause. 20.30 Musik-Kontakte.
21.40 Spiele des Lebens. 22.25Zukunftsge-
sprache. 23.25 Jazz vor Mitternacht: Jazzfest
Berlin'9l. Samenvatting van deeerste 2 dagen
meto.a. Art Modes, piano: Louie Bellson Big
Band Explosion: Charles Mingus' Epitaph. 0.55
Laatste nieuws.

Sodwest 3
14.00 Geschichte der Oper 14.30Sport 3
extra:Tennis. 18.00 Das verschleuderteErbe
desHelder Camara 18.30Das Südwest-
Journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00Linden-
strasse, Duitse serie. Afl.: Siebzehn und vier.
Met: Marie-Luise Marjan, Christoph Wortberg,
MartinArmknecht e.a. 19.30 Planet Erde,
natuurfilmserie. Afl.: Der Feuergürtel, 4-delige
serieover vulkanen.Afl. 4: Vor dem TagX.
20.15 Reisen durch unsere Zeit, documentaire
serie. Afl.: Arkadien. 21.50 15. Baden-Badener
Disput: Kulturgesrache zur Zeit, discussiepro-
gramma.Thema: Nationalismus - DieRück-
kehr einer Ideevon gestern? Presentatie: Adolf
Muschg. 23.20S'Brettl, cabaretprogramma
met de cabaratiers Hans Eckardt Wenzel en
Steffen Mensching. 23.50 Super-Drumming
111 Special 00.50 Laatste nieuws.

Sportnet
01.30Boksen. 02.30Autosport. 03.30 Ame-
rican Football. 04.30 Bowlen. 05.30 Snooker.
07.30 Rallysport. 08.00 Truckracen. 09.00
Trampolinespringen. 09.30 Diversen. 10.00
Rallysport. 11.00Rugby. 12.00Autosport.
12.30 Basketbal. 14.00Voetbal 15.00„Live"
Rugby. 17.15Golf. 17.30 Powersports. 18.30
Motorsport. 19.00 Paardesport. 20.00 Motor-
bootracen. 21.00 „Live" Golf. 22.30 Rugby.
23.30 American Football.

TELEVISIE BUITENLAND
BELGIË 1

10.30-12.451.0. opza-
terdag. 10.30Super-
machten. 11.10 De
werkzoekers. 11.35 Het
land van herkomst - Tur-
kije Afl 3.12.05 Babel
15.45 © Deschooltijd
van Torn Brown. (Torn
Brown's schooldays).
Amerikaanse speelfilm.
17.05Space 1989.17.55
Nieuws 18.00Tik tak,
animatieserie. Afl. 306.
18.05 Schoolslag. 18.40
Vlaanderen vakantieland.
19.20 Joker- en lot-

to-trekking,
paardenkoersen,
mededelingenen
programma-over-
zicht.

tK_B.il Nieuws en
sport.

20.00 Kwislijn
20.05 FC De Kam-

pioenen Vlaamse
comedyserie.

20 35 Weekend-
film: Ruth Ren-
dell Mysteries -degesluierde
(Ruthrendell
Mysteries - the
veiledone), Britse
tv-film.

22.25 Kunst-zaken
22.30 Sport opza-

terdag Aansl.
Kwislijn.

23.25 Zaterdag-
nachtfilm: Zeven
doden op voor-
schrift (Sept
mortssur ordon-
nance), Franse
speelfilm uit 1975
van Jacques
Rouffio. Met: Mi-
chel Piccoli, Jane
Birkin, Michel Au-
clair e.a.

01.10-01.15 Coda
Sarabande in C,
Bach, uitgevoerd
door Roel Diel-
tens, cello.

BBC 1
08.25 Nieuws. 08.30
Ovide. 08.40 Opposfte
attract. 08.50 The Jet-
sons. 09.1 5 Chucklevi-
sion. 09.35 Dungeons
and dragons. 10.00
Going live! 13.12 Weer-
bericht. 13.1 5 Grand-
stand, sportprogramma
metom 14.00Nieuws.
18.1 5[H One to win.
18.45na Onlyfools and
horses, 14-delige come-
dyserie.
19.15H2Bruce

Forsyth's gene-
ration game.
spelprogramma
met Bruce Forsyth
en Rosemarie
Ford.

20.15[r3Challenge
Anneka, Anneka
Rice neemt een
uitdaging op so-
ciaal-maatschap-
pelijk gebiedaan.

21.05[H Bordsofa
feather, comedy-
serie.

21.35na The house
ofElliot, serie.

22.30 |Tx| Nieuws en
sport. Aansl.: Q2
Weerbericht.

22.50 Saturday
night Clive, sati-
risch programma
rond televisie en
actualiteit met Cli-
ve James.

23.35[HWeird
science, Ameri-
kaanse speelfilm.

01.05 CThe city of the
dead. Engelse speelfilm
uit 1962van John Moxey.
Met: Christopher Lee,
Betta St. John, Patricia
Jessel, e.a. De geest van
eenindel7eeeuwopde
brandstapel gestorven
heks spookt rond in een
mysterieuze herberg op
zoeknaar slachtoffers
voor de duivel. 02.25-
-02.30Weerbericht

INVASION OF
THE BODY SNATCHERS
(Duitsland 2,23.30 uur)

Plattelandsdokter Kevin
McCarthy ontdekt dat de li-
chamen van zijn patiënten,
familie en vrienden worden
overgenomen door buiten-
aardse wezens. De pakkende
film van Don Siegel werd in
1956 voor een schijntje ge-
maakt, maar wordt inmiddels
beschouwd als een klassieke
science-fictionfilm.

MR. MOTOS GAMBLE
(Duitsland 2,00.50 uur)

In deze aflevering van de
Mr. Moto-reeksvormt het mi-
lieuvan gokkers en prijsvech-
ters de achtergrond. De Oos-
terse detective (Peter Lorre)
accepteert deuitdaging om uit
te zoeken door wie een van de
prijsvechters met vergif is
omgebracht. De produktie be-
gon als een Charlie Chan-
film, maar werd na de dood
van hoofdrolspeler Warner
Oland tijdens de opnamen
omgewerkt tot een Mr. Moto-
avontuur.

E.K.

RADIO
l-MriMl Elk heel uu'
nieuws. TROS: 7.07
TROS Nieuwsshow
11.05TROS Kamer-
breed. 1205TROSA*
tua. (NOS: 1230W
1255 Mededelingen
t.b.v. land- en tuin-
bouw). 14.05TROS
Aktua sport (17.05«n
18.10TROS Aktua.
17.30Nw5). 19.04
Coulissen. NOS: l» 3"
Langs delijn, sporttfl
muziek. 2202Podiuf
van de Nederlandse
lichte muziek. 23.06
Met het oog opmor-
gen. KRO: 0.02 Da-
mokles. 1.02-7.00Nie-
mandsland.

RETOTiia Elk heel ui"
nieuws. VARA: 7.0*-
-16.00VARA's vrijeH'i
terdag, met om 7.04 I
Intro. 9.04 De tweede
ronde. 1204Spijkers
metkoppen. 14.04 &
gelicht. KRO: 16.04
Muzrfax. 17.04 Le-
venslief en levensleed
18.04KRO's country
time. 19.04Glas in
lood. NOS: 20.03Tl«
bands. 21.00-7.ooZie
Radio!

EEHEH Elk heel uu'
nieuws NCRV: 7.0*
Rabarbara. 8 04 Drie
voor negen. 9.04 GosJ
pelrock. 10.04 Poosje
1204Paperclip. 14.0*

Popstation. 16.04NCRV-zaterdag-spoU;
NOS: 18.04 De avon*
spits. NCRV: 19.04
Grote Prijs-journaal-
-19.07 Paperclip-radio
21.04 Crossroads
23.04-24.00 Late date

l;Mi..i_tl AVRO:
7.00 Nws. 7.02 WakW
worden... I.B.OONWS-.
8.02 Fiori musicali. 9"
Pick-up. 10.00Caroli-
ne. 11.00Kurhauscon.
eert. Nederlands Kop*
Quintet. VOO: 1200
Muziek voor miljoenef
13.00Nws. 13.02Ra*
Filharm. Ork. 14.25V*
ronica kamermuziek:
The King'sSingers.
15.15Nieuwe gram-
mofoon- en compact'
platen. 16.00 Lang ■«*de opera! 18.00Nws.
18.02Avondstemmiré
20.00Nws. KRO:
20.02KRO-klassiek
21.10MauricioKage|
22.00KR0-Literair: rfCamera obscura. 23?
Het orgel. 23.20-24.0"
Laudate.

l;Mtir«M NOS
6 30-6 50Scheep
vaart- en marktbericn'
ten en uitgebreid we"*
bericht. 9.00 Nws. ft*
NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. RVI*
9.30 Werken aan w*'*
NOS: 10.00Onder de
groene linde. EO: 101
De muzikale fruitmar"1
11.15Tijdsein thema-
-1200Nws. 1205Mee'
dan een lied alleen ■1244EO Metterdaad
hulpverlening. 1245
Vragen naar deweg
13.00Nws. 13.10Kor"
er es uit. 13.300p0
doro. AVRO: 14.00
Radio forza, metom
14.00Que Pasa; 15.00
Heart affair; 16.00 .
Downtown. EO: 17.0"
Licht en uitzicht. IN-
FORMATIEVAN 0*
RIJKSOVERHEID:
17.46Postbus 51. Ne-
derlandseAntillen en
Aruba. NOS: 17.55
Mededelingen en
schippersberichten.
18.00Nws. EO: 18.10
lyi haberler (Goed
nieuws). 18.25Kaye"
rasja (Er is hoop). to'
18.40Hodaal-islam.
NOS: 19.00Nieuws
voor all. EO: 20.30R«'
formatieherdenking
1991. 21.39 EO Mettep"
daad hulpverlening.
21.40Reflector.
2200-23.00Zaterdag
avond-uur.

BBC2
10.00 Open university.
1 2.05The spirit ofAsia.
1 3.05 Holiday outing.
13.15 4 Jumping Jacks.
Amerikaanse speelfilm.
14.45 Heirsand graces
15.15 Network cast.
15.45 Mahabharat,feuil-
leton in het Hindi met
Engelse ondertiteling.
16.25Astor Piazzolla:
Tango nuevo, muziek-
programma. 17.10na
The agony andthe ecsta-
cy, Amerikaansespeel-
film uit 1965.
19.10Japanese

language and
people.

19.40 Lateagain.
herhalingvan ge-
deelten uit The
Late Show.

20.25 Have I got
news for you?
Actuele quiz met
journalisten en ko-
mieken. Panels olv
lan Hislopen Paul
Merton. Presenta-
tie: Angus Deay-
ton(Herh.).

WMil Nieuws en
sport. Aansl.:
Weerbericht.

21.10Sounds of
the sixties.

21 .40naThe se-
cond Russian
Revolution.

22.30na Perfor-
mance: Topgirls,
tv-spel.

00.25 Monkey grip, Au-
stralische speelfilm. Een
alleenstaande moeder
dumpt haar geliefde voor
een charismatische jonge
acteur. Te laat ontdekt ze
dat zeblijft hangen aan
eendrugsverslaafde.
02.05-02.40 Def II:
Dance energy, dansmu-
ziekprogramma met
Normski en de nieuwste
trends. Live optredens
vanRozalla, Slipmaten
Lime (Herh).

SUPERCH.
06.00The mix. 09.30 All mixed up! 12.30
Music news 1 3.00All mixed up! Muziekma-
gazine. 14.00 Sport. 16.00The greatoffsh<*'
16.30 Onbekend. 17.00Youthquake. 17.30
Absolutely live. 1 8.30 Travel magazine. 19.0" I
Videofashion, modemagazine. 19.30 Onbe-
kend. 20.00 The Saturday film: French quarW
21.50 News special. 22.00 Nieuws. 22.30
Film Europa. 23.00 Hang loose, sportmagazi-
ne. 23.30© Les diaboliques. 01.40AbsoluW'
Iv live.02.40 The mix all night, videoclips.
Eurosport
9.00 International motorsport. 10.00 Preolyrn
pic Albertville. 10.30 Golf. 12.30 Benelux
sportmagazine. Herh. 13.00Europees Catch-
as-catch-can. Herh. 14.00Saturday alive.
20.30 International motorsport. Herh. 21.30
Wielrennen 22.00 Tennis. 23.30Boksen.
0.30-01.00 Wielrennen.

RTL PLUS
06.00 Zeichentrickfilm. 06.15 Die Nozzles f
06.40 Transformers. 07.00 Marenen aus aIW tiWelt. 07.30Lieber Onkel Bill. 08.00Konfetti l
09.20Klack. 10.05 Die Jetsons. 10.35Turt*1 J
Teen. 11.00 Marvel Universum, Spiderwoma'' _
12.35 He Man 12.35Kanal 4extempore. n
13.05 Teenage Mutant Hero Turtles. 13.30 1
Super Mario Brothers. 14.00 Ragazzi. 14.36 f,Spiegel TV. 15.1OKattsand Dog. 15.40BJ „
und der Bar. 17.00Der Preis ist heiss. 1 7.45
Wunderbare Jahre. 1 8.10 Action - Neu im rr
Kino. 18.46 RTL aktuell. 19.1 5 Houston fi
nights. 20.15 Die tollen Tantenschlagen zu tii
22.00 Dall-As. 23.0020 im Auto. 40im Bett V|00.30 Die Nichte der 0. 01.50 Mannermaga-
zin „M". 02.25 20im Auto, 40 im Bett -Wieda/holung von 2300 Uhr. 03.45Termina- t
tor 11. 04.00 Formel 1 - Report. 04.30 Formel *1.06.10 Siegerehrung.

TV 5
7.00 Nieuws. 7.20 Canadees nieuws. 7.35
Quebec Inc. 8.00Le club de l'enjeu. 8.30 tifr "sud. 9.00 Nieuwsflits.9.05 Bienvenue en
France, cursus Frans. 9.30 Dun soleil è l'autr*
10.00 La Suisse a 700ans. 10.30Arena
Helvetica. 11 .30 Montagedes manifestations
du 700ème. 12.00 Nieuws. 1 2.05Reflets -
Images du sud. 13.00 Nieuws. 1 3.15 Horizon93.13.45 Ramdam, amusementsprogramma I
14.15 Hotel. 14.30Petit écrans, grands ro-
mans: Louis Riel, 2-delige film. 16.05 Nieuws
16.15Flash varicelle. 16.45Génies en herbe
17.16Félix. 17.45 Clips Radio 21. 18.15
Correspondances. 18.30Nieuws. 18.50Clin
d'oeuil. 19.00 Objectif Europa. 19.30Nieuws 0
20.00 Thalassa. 21.00 Nieuws en weerberich1 $
21.30 Petit écrans, grands romans. Lange n
foudroye. 23.00 Nieuws. 23.20 Caractères. «--00.20-00.50 Ramdam. I
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NEDERLAND 1 TELEVISIE ZONDAG10.30Toekomst voor eenrijk verleden. (KRO/RKK). 11.00-11.55 Eucharistieviering.
13.00-13.12 Nieuwsvoor doven en slechthoren-den (NOS) 14.35Een andere wijze. (AVRO).15.00Waar blijf jeanders, discussieover het«ven na de dood. (NCRV). 15.30 Jaen Amen -Gwars door de bijbel. Afl. 12: Rebecca. (KRO/RKK) .16.00 @ Journaal. 16.07Hans van Willi-
9enburg ontmoet Harry Connick jr.. portretvan deze 23-jarigeAmerikaanse zanger. Herh.(KRO) 17.00 KRESJ met: In Holland staat een

UlS'5-delige serie. 17.15Winterpromo, sei-zoen-overzicht. 17.35Circusfestival MonteTarl°- hoogtepunten uit de galavoorstelling vanjjitevenement. 18.00 Boggle, woordspel met

£ank Kramer (AVRO/KRO/NCRV). 18.30.i_£?H met: Nummer 28' jongerenprogramma.
19.00 Perfect Strangers, Amerikaansecomedyserie. Afl.: Familievete. 19.25[7x] Wakur'aku, quiz over dierenmet Rob Fruithof. Panel

°as Westerweel, Dré Steemans, Margriet Her-kansen Machteld Kooij.
GÜEIS + E] Journaal.
20.12 ng Vreemde praktijken, come-

dyserie. Afl.: Uit de kunst (KRO).
«0.40 Ook dat nog, satirisch consumen-
| tenprogramma.

2V25 Brandpunt, actualiteitenrubriek.
«<OO Inspector Morse, Engelse mis-

daadserie met JohnThaw in de hoofd-
rol. Afl.: De dood van een diaeones (1).

'2.55 Kruispunt, actuele informatie uit
kerk en Wereld. Presentatie Ad Lange-
bent (KRO/RKK).

OSS _ Journaal.

NEDERLAND 2
00 meneerde koekepeer, kleuterpro-

gfamma (VPRO). 09.25 Wil Kwak Kwak, ani-
09.30 Er zit iets op zolder (There's

oniething in my attic), Amerikaans filmpje. 09.45SOptiema forma, kinderserie 09.55 Geld-°orts, kinderprogramma. 10.15 De groteLauran Lena Fijnbeenshow, serie 10.30 Een zoenan mij, kinderprog. Afl.: Stop. 10.35 Mevrouwsn Kate en het beest in de mens, serie.Afl. 5.'] 00 Reiziger in muziek. 12.00 TROS Voetbal
J",us. (TROS). 12.45-13.46ODe VARA mati-se. Slotscène uit Salome, opera van R. Strauss.
wtgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkestv. Hans Vonk met sopraan, tenor en mezzo-sopraan 14.00 VPRO'sEldorAdo. 14.45 Be-
ffen uit desamenleving; 15.00 Heilige

P'aatsen, film van Hans Verhagen uit 1975over de
"eilige plaatsen in Israël. 15.40ABCD..., film uit
W5.16.25 Het genade-oord, doe 17.15 He-

n|eed, programma van weemoed en verlangen
"« Armandoen Cherry Duyns (1976). 18.000
(Nncaal 18 °5Paul Haenen vijf over zes.

18.40 Jongensvan deWitt, magazine
Ver de 9oeie nieuwe tijd.
19-00 The wonderyears, Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Denial.
9-25 Onrust, wekelijks subcultureel

«SElilTx. 0 Journaal.
20-1 0 VanKooten en De BiesKeek

°P deweek, satirischprogramma metKees van Kooten en Wim de Bic
(VPRO).

°-32 Die Kinder, 6-delige Engelse serievan SidonieReiger. Afl. 5.t\ 25 De VPRO in actie.1 -35 Noorderlicht, de stand der dingen
"n de wetenschap.z*-25 ___ We zijnweer thuis, 12-delige
serievan Wim T. Schippers. Afl.:Waarheen waarvoor.

*2.56 Gemengde gevoelens, discus-

*«Sa_ Journaal.

NEDERLAND 3
-55-09.00 Nieuwsvoor doven en slechthoren-n (NOS). 10.00 Jaouaz, gevarieerd program-

-10 o et Marokkaans-Arabisch en Nederlands.
Ti l actualiteiten uit Nederland en
reürk|je (IOS) 11.00Kinderen van bi-culturele
gda*ies. documentaire. 11.30Omroep Frysland
(Rne^: aar Kimen/Wales, documentaire
|7~H 12.00 Het Capitool, binnen- en buiten-
v7?s nieuws met Maartje van Weegen, Fred
125nke'en Henk van Hoorn <NOS> 12-45-
-(Snr u een speelplek, straks geentoekomst,

ne rMrJERA) 130°Schoolse zaken, magazi-
(NOT). 13.30-14.00Effectief vergaderen,

dj * (TELEAC). 16.45 Gereformeerde kerk-
-17"!* (vrijgemaakt) teZuidhorn. (IKON).
1a pc",? 7 45 Bericht van de Wilde Ganzen.
(Nnc 'euws v°or doven en slechthorenden

18.30 Sesamstraat. 18.45 Studiogort
Journaal.

"""O Tampopo, Japanse speelfilm uit
1987van Juzo Itami. met NobukoMiyamoto, Tsumoto Yamazaki e.a.
"54 In beweging (Set in motion),

■^Amerikaanse animatiefilim."gtaS Journaal.
*05 Dilek enKemal, korte film van

Pieter Verhoef.. Met Vildan Ayaz en
Cahit Olmez. Herh. (RVU).

*-30 De literatuurmachine, thema-
-23 n

Ch ma9azine-■os-23.10 Nieuwsvoor doven en
slechthorenden (NOS).

RTL 4
tom(s.chtendprogramma. 7.30 The world
kindern°W"Reli9'eus programma. 8.00 Telekids,
B^eno n9ramma 11 °°R" Classique. 12.00
Hei el» i.°m'nica' ltaliaansProgramma. 13.00
14 55 TkUCk elei' Luxemburgs programma.
famjiv I"a,r' Engelse serie. 1 5.45 All in the
rtiagJL':: e man in the Streef. 16.15Snow
rna 17'Ïk'tu6'45 Match' actueel sportprogram-
fi|hiserip 1o SimPsons- Amerikaanse teken-
lie Ja-7 °° RTL4zes uur nieuws. Presenta-rend Van Meek" 18.15 Bios, film- en.eoprogramma.
|j^o Blossom. „Dad's Girlfriend".
T**SÜl RTL4avondnieuws/weer.I JJ-JJ Match: Voetbal. Sportprog

"30 Twin Peaks. Negendeaflevering
t2l

n deze Amerikaanse dramaserie.«1 .25 Ursul de Geer. Talkshow.

' «*.15 M*A*S*H. Amerikaanse comedy-, serie „Check Up".
2.45 StudioRembrandt. De artiesten-

l^sociëteit van Jeroen Pauw.*S«9 RTL4laatste nieuws. Presenta-re: Sander Simons.
3.50 Dallas. Amerikaanse serie „AfterMidnight".
"40 Soap. Amerikaanse comedyserie. 01.05

9ramraV' Amerikaanse serie 01 55 Nachtpro-

„Een enkele
reis met

onbekende
bestemming”

NED. 3,22.30 UUR

door JAN-JAAPDE KLOET

KINDERBOEKEN IN 'DE LITERATUURMACHINE
„ledereen krijgt eens in zijn leven een boek, dat

helemaal van hem of haar is. Waar hij of zij helemaal in
zit. Het is het boek dat in de rest van het leven de
lectuur en literatuur van iemand zal bepalen. Daarom is
het zo belangrijk om kinderen van alles te laten lezen
zodat het zelf kan ontdekken welk boek bij hem of haar
past." Dat zegt Kees Fens in de eerste van een reeks
nieuwe afleveringen van 'De Literatuurmachine. Deze
eerste episode is geheel gewijd aan kinderboeken.

Fens (onder meer hoogle-
raar Nederlandse letterkun-
de) vertelt dat kinderboeken
enorm belangrijk zijn voor de
belevingswereld van een
kind. Hij kan zich nog heel
goed herinneren dat hij als
klein jongetjegraag in een bos
kwam dat vlak bij zijn ouder-
lijk huis lag. In hetbos schuil-
den volgens hem allerlei ge-
heimen en mysterieuze bees-
ten. In 'Okki weet raad' van
Leonard Roggeveen kon hij
veel van zijn eigen avonturen
terugvinden. Voor hem was
dat dan ook het boek gewor-
den dat hem zijn hele leven is
bijgebleven.

Behalve Kees Fens komen
ook twee kinderboeken-
schrijfsters aan het woord.

Joke van Leeuwen en Arme
Vegter leggen uit hoe zij boe-
ken schrijven en waarom.
Maar ook hoe zij tegen hun
eigen werk aankijken. Wat
dat betreft heeft 'De Litera-
tuurmachine' een aardige
keuze gemaakt, want beide
schrijfsters hebben een heel
eigenvisie.

Joke van Leeuwen wil dat
kinderen in haar boeken (en
alsvoorbeeld leest zij voor uit
'Deesje') een reis maken met
onbekende bestemming.
„Een enkele reis zonder dat
je weet waar je uitkomt,"
legtzij uit.

Zij wil kinderen een heel
andere kijk op de wereld ge-
ven dan ze doorgaans zijn ge-
wend. De vaste waarden en
normen worden op losse
schroeven gezet. Zo wil zij
ouders niet als beschermers
van een kind afschilderen en

is thuis niet altijd de plaats
voor gezelligheid en warmte.
Een kast, kist of bakfiets zijn
datwel.

Daarmee wil zij aangeven
dat kinderen leven met angst
en onzekerheid en dat wat
volwassenen zien als goed en
kwaad voor een kind, dat niet
altijd hoeft te zijn. Om haar
verhalen extra kracht bij te
zetten, maakt Joke van Leeu-
wen haar eigen illustraties.
Voor de programmamakers
waren haar opvattingen een
aanleiding om haar op een
verlaten en oud station te in-
terviewen.

■ Jokevan
Leeuwen mor-
relt in haar
boeken aan de
vaste normen
onwaarden.
Foto RVU/
Erin Dunleavy

Bobby Ewing
in comedy

Aan alles komt een einde.
Zelfs aan de perikelen van de
familie Ewing. Voor de ster-
ren die twaalf jaar lang de
hoofdrollen in deze soap-serie
hebben gespeeld, is het tijd
om uit te zien naar een ander
baantje. Patrick Duffy (Bob-
by) zoekt zijn heil in de come-
dy. Vol enthousiasme is hij
begonnen aan de opnamen
van de komische serie 'Step
byStep'.

L4, 23 50 UUR
„Ik heb mijn carrière eens

flink onder de loep genomen
en me afgevraagd wat ik nog
nooitgedaanhad en waarin ik
me alsnog wilde bewijzen.
Vooral mijn zoontje is erg
trots op me. Hij is gek op
comedy's en vindt dat ik het
nu pas echtgemaakt heb."

„Mijn grote voorbeeld is
Larry Hagman," zegt Patrick.
„Met hem kun jeecht lachen.
Dallas leek voor de kijker
misschieneen drama-serie en
dat werd het ook zo gauw de
camera's draaiden. Daarvóór
maakte Larry er een hilari-
schetoestandvan."

■ Patrick Duffy zoekt zijn heil
in comedy

BELGIË 2
1 3.15 Sport extra: Autosport, uitgestelde re-
portage van de Grote Prijs F1vanAustralië
vanuit Adelaide. Commentaar: Dirk de Weert
en Dirk Abrams.

BELGIË FR.
11 .30 Shema Israël. 1 2.00 Faire lepoint
1 2.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.20
L'homme Stout faire (Roustabout), Ameri-
kaanse speelfilm uit 1964metElvis Presley e.a

15.05Génies en herbe, spelprogramma voor
scholieren. 15.40 Parolede chien, serie. 16.05
Nouba nouba.kinderprogramma met teken-
films. 1 6.55 La Tamise, portret van de Theems
in Engeland 18.00Autovision. 18.30Week-
endsportif, sportmagazine.
tUK.i] Journaalen weerbericht.
20.05 Le royal circus, circusprogram-

ma.
21.10 Pas si betes, portretten van

dieren.
21 .20 Rescapós de I' Alaska (Anythmg

tosurvive), Amerikaansetv-film.
22.55 Weerberichten laatste nieuws.
23.20 Shema Israël.
23.30 Einde.

DUITSL. 1
08.35 Disney Club.
10.00 Frauen in Europa.
10.30Typisch deutsch.
11.00Kopfball.11.30
iïxl Die Sendung mit der
Maus. 12.000 Presse-
club. 12.45Tagesschau
13.10WeekoverzichtEINS PLUS. 13.150Musikstreifzüge. 13.45
WufflManchmal bin ich
ein Hund. 14.10Philipp.
14.15Moskito. nichts
stecht besser. 15.00Ta-
gesschau. 15.05Welt-
meister der lllusion.
16.00Expeditionen ms
Tierreich. 16.45Stras-
senbahnen der Welt.
17.00ARD Ratgeber.
17.30Regenbogen.
18.00Tagesschau
18.05Wir über uns.18.10Sportschau.
18.40H2Lindenstrasse.Duitse serie.
19.09 Die Goldene

I.
19 10Weltspiegel
19.50 Sportschau-

Telegramm.
19.58 Programma-

overzicht.
tHE_l__ Tages-

schau.
20.15 naSuspect -unter Verdacht,

(Suspect)-Ame-
rikaanse speelfilm

22.15 FDP Partei-
tag, vanuit Suhl.

22.30Kultutwelt-
spiegel.

Mtmin Tagesschau.
23.05Hundert

Meisterwerke.
23.05 Die Palaste

des Herrn Isoza-
ki.

00.15 Die besten Jahre,
(Thirtysomething), Ame-
rikaanse serie 01.00 Ta-
gesschau. 01.05-01.10
Zuschauen- Entspannen
- Nachdenken, Herbstta-
ge in Tessin. lm Maggia-
tal.

Emoties
Voor Arme Vegter geldt

een heel ander uitgangspunt.
Zij vindt het heel belangrijk
om sfeer in haar boeken te
brengen. Daarbij gaat zij niet
uit van precieze beschrijvin-

gen van de handelingen maar
probeert zij met losse woor-
den, korte zinnen en soms
klanken emotiesover te bren-
gen.

„Ik geef gewoon toe dat ik
soms plagiaat pleeg. En waar-
om ook niet, er zijn in de loop
van de jaren mooie dingen
geschreven en daar wil ik
graag gebruik van maken.
Soms krijg ik ideeën door an-
dere boeken," vertelt Arme
Vegter, die net als haar colle-
ga zelf stukjes voorleest uit
haar boek.

Het geeft aan hoe de schrij-
vers en schrijfsters van nu
over kinderboeken denken.

Kees Fens geeft het verschil
duidelijk aan. Volgens hem
waren kinderboeken vroeger
bedoeld om kinderen er iets
van opte latensteken.

Maar opvallend daarbij
was dat de boekenwaarin dat
niet gebeurde de populairste
werden. Als voorbeeld noemt
Fens 'Dik Trom. Als pionier
op dit gebied ziet hij Annie
M.G. Schmidt die de muiterij
onder kinderen heeft ontke-
tend door zich tegen ouders
en autoriteit te keren doordat
zij de hoofdfiguren in haar
boeken soms de verschrikke-
lijkste streken lietuithalen.

Onbekenden wonen
samen in 'Nummer 28'

VanonzeRTV-redactie
Een jaar samenwonen met onbekenden.Dat overkomt ieder jaarvele studenten dievoor het

eerst naar de universiteit gaan. De komende maanden overkomt het de zeven hoofdpersonen
uit 'Nummer 28. Geen nieuwe Nederlandse dramareeks maar echt. De KRO zet ergens in
Amsterdam zeven jonge mensenbij elkaar die graag, om welke reden dan ook, in de grote stad
willenwonen. Zijworden een jaarlang gevolgd. ledereweek zien we hoehethen vergaat.

'Zo echt als het leven zelf',
dat is het motto van de weke-
lijkse serie waarin het wel en
wee van de zeven bewoners
van het pand wordt gevolgd.
Na een oproep van de KRO
meldden zich 600 geïnteres-
seerden. Daarvan bleven uit-
eindelijk zeven over die met
ingang van vorige week vrij-
dagbij elkaar wonen.

Het is de bedoeling van de
makers van 'Nummer 28' om
te laten zien hoe iemand die
voor het eerst zelfstandig gaat
wonen zich ontwikkelt. Daar-
om gaat de cameraploeg van
hetprogramma ook mee alser
bijvoorbeeld sollicitatiege-
sprekken zijn. „We willen la-
ten zien met welke zaken jon-
geren te maken krijgen als zij
in de stad wonen," legt eind-

NED. 1,18.30 UUR de zeven bewoners. Daarbij
komen zij zelf niet in beeld,
maar komen de familieleden,
kennissen en goede vrienden
aan het woord over de hoofd-
personen. Vervolgens zien we
hoe het in de afgelopen week
is gegaan in het huis. Na de
introductieweken zal 'Num-
mer 28' zich uitsluitend rich-
ten op de verwikkelingen in
en om hethuis.

redacteur Gabriël Maassen
uit.

DeKRO heeft er voor geko-
zen om niet uitsluitend stu-
denten op 'Nummer 28' te
laten wonen. Daarin zijn ze
maar gedeeltelijk geslaagd.
Twee van de zeven studeren
niet. Bij de selectie werd er-
van uitgegaan dat de groep
bewoners zo gevarieerd mo-
gelijk moest zijn. Niet alleen
wat hun beroep of studie be-
treft maar ook hun achter-
gronden en interesses hebben
nauwelijks iets gemeen. De
zeven zijn wel ongeveer even
oud, tussen de 17en 19 jaar.

Gabriël Maassen hoopt dat
er een serie ontstaat die lijkt
op een soap. De serie wordt
dan ook als zodanig gepresen-
teerd. ledere aflevering wordt
vooraf gegaan door een terug-
blik op de voorgaande week,
en iedere episode wordt afge-
sloten met een vooruitblik
over hoe het de hoofdperso-
nen kan vergaan.

In de eerste afleveringen
wordt een beeld gegeven van

■ Carolien
Wolff Schoe-
maker en Jo-
ris van Vuu-
ren, tweevan
dezeven be-
woners van
'Nummer 28.
Foto s KRO

TELEVISIE BUITENLAND
BELGIË 1

9.00 Samson 10.00 Eu-
charistieviering 11.00
Dezevende dag, praatca
fé. 11 .00 Deweek in
beeld. 11.15Confronta-
tie 12.00 Zeven opze-
ven. 12.45 Sportmiddag.
13.15Huizen kijken.
Programma over bou-
wen, verbouwen en wo-
nen. 13.30De koning die
geen hart had. Finse
jeugdfilm. 15.00 1voor
iedereen. Gevarieerd fa-
milieprogramma met:
1 5.00 Verslag van de
Sinterklaasstoet in Sint-
Niklaas, 15.50 Dekaten
de Sheba-trofee 1991,
documentaire: 1 6.40
TOfSPORT. Thema:
Veldhockey: 16.50 Look:en... op verzoek 17.30
Bassie enAdriaan en de
schatkaart. 17.55
Nieuws. 18.00Tik tak.
18.05Plons. 18.10Kin-
deren voor Kinderen Fes-
tival. Presentatie: Bart
Peeters
19.00De Cosby

show. Comedy-
serie.

19.25 Mededelin-
gen en program-
ma-overzicht.

1-B-Kttl Nieuws en
Sport.

19.45 Sportweek-
end.

20.30 Made in
Vlaanderen: De
bossen van
Vlaanderen. Se-
rie. Afl. 5.

22.001.Q. Kwis met
denk- en weetvra-
gen.

22.30 Vandaag/
Sport en Boe-
kenbeursnieuws.

22.55 Les noces.
23.25 Coda, plasti-

schekunsten: Ex-
periment met een
luchtpomp.

23.35Einde.

DUITSL. 2
08.43programma-over-
zicht. 08.45 Architektur
am Scheideweg, 10-deli-
gedoc. 09.15Zur Zeit.
09.30Kirche auf zwei
Beinen. 10.15Matinee:
Zum 80.12.000 Das
Sonntagskonzert: Zu gu-
ter Letzt. 12.45Heute.
12.47Blickpunkt! 13.15
Damalsvor vierzig Jah-
ren. 13.30Siebenstein,
kinderserie. 13.560 Ben-
jamin Blümchen, teken-
filmserie. 14.20Danke
schón. Aansl.: Der grosse
Preis. 14.30ZDF Sport
extra. 18.10 ML - Mona
Lisa. 18.50Programma-
overzicht.

IH'HI Heute.
19.10 Bonn direkt.

plitiek nieuws.
19.30 Terra-K, do-

cumentaireserie.
Afl.: Die Reiter der
Goldenen Horde
(1), 2-delige do-
cumentaire over
de Mongoolse
vorsten en hun rijk
in de dertiende
eeuw. Deel 1.

20.15 Die Bank ist
nicht gescha-
digt, tv-film.

21.55 Berichtvom
FDP-Parteitag,
verslag van de
FDP partijdag in
Suhl.

fr-miil Heute.
Aansl. Sport am
Sonntag.

22.25Die Venus-
falle, tv-film.

00.000Harry Belafonte
in concert, registratie van
eenconcert in Ravens-
burgin 1968met als gas-
tenNana Mouskourien
Udo Jürgens. 01.00
Heute.

DUITSL. 3
NDR
5.00 Flug-Informationen 10.00Russisch bit-
te. 10.30Sehen statt horen. 11.00Profile.
11.45Geschichte desGlases. 12.00Div. curs.
13.00Achter Diinen vn Diek. 13.15Ge-
schichte desStreichtrios. 13.45Nachgehackt
Thema: De huur (2). 14.15SonntagsStudio:
Greenpeace. 15.00Taggart. 17.15 Unterneh-
men Arche Noah: Der Deich muss weg! 18.00
Sesamstrasse. 18.30Kompass extra. 19.15
NeueWeiten aus dem Computer. 20.00 __]
Tagesschau. 20.15 Freut Euch des Nordens.
21.00 Menschen und Machte 21.45 Sport 3.
22.45 4 Vor vierzig Jahren. 23.15 Kmo
aktuell: 33 Nordische Filmtage in Lübeck.
00.00Laatste nieuws.

WDR
9.00 Div cursussen 12.00Tele-akamedie
1 2.45Sehen statt horen. 13.15Europa - Ma-
gazin. 13.40West 3 aktuelle 13.45Sonntags
gesprach 14.00Die Kreativen 15.00Vater ist
nicht verheiratet (The courtship of Eddie's
father), Amerikaansespeelfilm uit 1961 van
Vincente Minelli. 16.45 Marcel Duchamps Die
grosse Schachtel. 17.00 Ich trage einen gros-
sen Namen. 17.45 Kulturgeschichten. Rote
Haare. 18.00Aktuelle Minute. 18.01 Nullist
Spitze. Afl.3.18.30 Gott und die Welt. 19.00
Aktuelle Stunde. 19.30-19.45Sport im Wes-
ten. 20.00 Die Blattlaus. 21.30 West 3 aktuell
21.35 Schmidteinander. 22.35 Mary. 23.05
Politischesfeature. 23.50 Experimente. Ver
wandlungen 00.41 Laatste nieuws.

SWR
7.55 Denkanstosse: Massstabe. 8.00 Div. cur-
sussen. 11.00 Musikurn elf. 11.30Das Guar-
neri-Quartett spielt Joseph Haydn. 12.00Te-
le-Akademie. 12.45Sehen statt horen 13.15
IhreHeimat — unsere Heimat 14.15 Men-
schen unteruns. 15.00 Hobbythek. 15.45
Eisenbahnromantik. 16.00 Omnibus 17.00
Vier über uns. 17.45Die 6 Siebeng'scheiten
18.30 Das Sudwest-journal. 19.00 Prominenz
im Renitenz. 19.45 Gaudi Max. 20.15 lle St
Louis. 21.00Nieuws. 21.10 Der Star und
seine Stadt: Giorgos Dalares. 21.55 Flutlicht.
22.50 Wortwechsel. 23.35 Weisser Fleck
00.20 Laatste nieuws.

Sportnet
01.30 Diverse. 02.00Autosport 03.00Rug-
by 04.00Rugby 05.00Voetbal 06.00
Truckracen. 07.00 Golf 08.00Supercross.
09.00 Autosport 09.30 Paardesport. 10.00
Paardesport. 11.00American Football. 13.00
„Live" Boksen 15.00Rugby 16.00Triathlon
16.30Autosport 18.30 Motorsport. 19.00
Bowlen. 20.00 Kunstrijden. 20.30 Basketbal
21.30 Diversen 22.00 Live Golf 00.00 Bow-
len.00.30 Basketball.

BBC 1
09.40 The train now
departing. 10.10 Nieuws
en weerbericht. 10.15 In
touch withhealing.
10.30This is the day.
11.00 Seehearl 11.30
Deutsch direkt. cursus
Duits voorbeginners
11.55 Fast feasts 12.00
No more nightingales, in-
formatieve serie over de
verpleging in de jaren 90
12.30 Skillshop. 13.00
Colour eye. 13.30 Coun-
try file. 13.55Agrarisch
weerbericht 14.00
Nieuws Aansl On the
record 1 5.00 __] EastEn-
ders. 16.00The sand
pebbles, Amerikaanse
speelfilm 18.50 The clo-
thes show.
19.15Tomorrow -Theworld. serie.

tI:.Ma Nieuwsen
weerbericht.

19.40[73Songs of
praise.

20.15 [_aKeeping
up appearances,
comedyserie.

20.45 fTxl Trainer.
serie.

21.35 OS Bread, co-
medyserie.

►WIIKI Tx Nieuws
en weerbericht.

22.20 Tx Jute city,
3-delige thriller.

23.20 Heart ofthe
matter, docu-
mentaire serie.

23.50 The days and
nights of Molly
Dodd, Ameri-
kaanse comedyse-
rie.

00.20 Japanese langua-
ge andpeople 00.50
Mahabharat, feuilleton in
het Hindi met Engelse
ondertiteling (Herh.).
01 .30-01.35Weerbe-
richt.

RADIO
I.MriMi Elk heel uur
nieuws KRO: 706
KRO'sOntbijtsh 7 53
Ter overweging EO:
8.08 Groot nieuws.
HV: 9.03 De verbeel-
ding IKON: 9 30 De
andere wereld van
zondagmorgen op één
TROS: 1003Wegwe-
zen VARA: 11.03 Op-
hef en vertier (1230
Nws). NCRV: 13.06
Hier en nu. NOS: 14.03
Langs de lijn 1808
NOSAktueel. VPRO:
19 02Van0tot80
NOS: 2002 Jazz uit
het historischarchief:
ca 2030 NOS Jazzge-
schiedenis AVRO:
21 02American Song-
book 2202New age
music magazine NOS:
23 05 Met het oog op
morgen. TROS: 0 02-
-700TROS Nacht-
wacht.

l;«.1J»l_i« Elk heel uur
nieuws VARA: 802
Vroegevogels 10.02
Tony van Verre ont-
moet Bertus de Rijk
(5). AVRO: 1030 Mu-
ziekmozaïek. 11 30
Cappuccino in de mor-
gen. 13.02AVR0Ra-
diojournaal 1402Café
op twee 15.30 Mezzo.
1702 De taaimeesters
17 30 Nederlands op
AVRO 2 1802Album
20 02 Moord in Eldora-
do (5), hoorsp 20 30
The great American
songbook. 21 00-7 00
Zie radio 1
I.MriMd Elk heel uur
nieuws. KRO: 8.02
Goudkoorts. 1002 De
wakkere wereld. 1202
KRO-miniparade
13.02Het weeshuis
van de hits 15.02
KRO'shitweek. 16 02
Liefdeslijn 1802 De
jonge honden 20.02
Leidsekade live.
2202-2400Op slag
van maandag
I.MtlhEI NOS: 800
Nws 802 Liefde op't
eerste gehoor 900
Musica religiosa et
profana 9 55 Program-
ma-overzicht. KRO:
1000 Eucharistievie-
ring. NOS: 11 00As-
pectenvan dekamer -muz. Blokfluitensem-
ble Brisk 1200De Ne-
derlanden Raphael
Kwartet 1300 Nws
13.02 Diskotabel 1415
Concert opzondag-
middag Rotterdams
Philharm Ork met pia-
no (Pauze: Praten
over muziek) 1630
Vokalise. 18.00Nws
TROS: 1802 Muziek
uit duizenden 1900
Continu klassiek 20.00
nws 2002Specialitei-
ten è la carte 2200
Kamerconcert Piano-
muz. 23.00-24.00 Fina-
le^l;TJ»1_»M NOS:
6 30-6 50 Scheep-
vaart- en marktberich-
ten en uitgebreid weer-
bericht. 9.00Nws
NCRV: 9.02 Woord op
zondag. 9.30Te deum
laudamus NOS: 9.55
Waterstanden IKON:
10.00Het verhaal
10.10 Kerkdienst. 10.58
Wilde ganzen 11.00
De andere wereld van
zondagmorgen op vijf
1200Nws. VOO:
1206Het zwarte gat
13.00Nws. 14.00Radio
Romantica NOS:
1655 Mededelingen en
schippersberichten
IKON: 17.00Kerk-
dienst 1758Wilde
ganzen 1800Nws
18.10Mensen 1825
Liturgie & kerkmuziek
IOS: 1840Vrouwen
over vrouwen. NOS:
19.00Nieuws voor all
19 20 Suara maluku.
1955Tambu. 20.30
Zorg en hoop 21.20-
-2220 Medelanders Ne-
derlanders.

BBC 2
08.25 Talesof a wise
king and thedevil 08.30
Hallo Spencer, kinderse-
rie. 08.50 Playdays: the
playground stop (Herh).
09.15 Bitsa 09 30 Ba
bar 09.55 The linie
green planet show
10.100Blood and ho-
ney. serie. 10.30r_E De-
fenders of the earth
10.50Blue Peter omni-
bus. 11.40 The boy from
Andromeda, jeugdserie
12.10Boxpops. 12.50
The O-Zone. muziekpro-
gramma 1 3.00 Regiona-
le programma's 1 3.30
Film'9l 14.00Motor-
sport entennis. 18.15
Rough guide tothe
world's journeys.
19.05C Dixonof

Doek Green.
19.35The money

programma.
20.15[[aThebirth

of Europe.
21.10T>TMadness,

5-delige docu-
mentaire serie.

22 10 Did yousee?
22.40 Not Mozart.

Mis for man, mu-
sic, Mozart.

23.10 [HLittle Eng-
land.

23.20 Motorsport:
Australian Grand
Prix samenvatting.

23.55 Casualsex?
Amerikaanse
speelfilm. Twee
jonge vrouwen, op
zoek naar de Grote
Liefde, gaan sa-
men op vakantie
naar een kuur-
oord. Het blijkt het
zoeken van een
speld in een hooi-
berg.

01.25-02.00Rapido.
jongerenprogramma met
David Bowie. Metajlics,
the Pixies en een rap rap-
port vanuit New Vork.

SUPER CH.
06.00 The mix 11 .00 Hour of power 12.00
The mix 13.00Die Welt von Morgen 13.30
All mixed upl 1 5.00 It is writtenwith George
Vanderman. 16.30 Touristic magazin 1 6.00
Thegreat offshore 16.30Hang loose 17.00
Youthquake 17.30 The world tomorrow
18.00Business weekly. 18.30Clip & Klar
19.30Thai panorama 20.00 The Sunday
movie: £. The green promise. 21.45 News
special 22.00 Nieuws 22.30 Absolute Irve!
23.30 Film Europe, filmmagazine 00.30 The
mix allnight, videoclips

Eurosport.
09.00 Transworld sport. Herh. 10.00Eurofun.
Herh. 10.30 Paardesport 11.30 Autosport
12.30 Track action magazine. Herh 1 3.00
Boksen Herh. 14.00 Live: Tennis 20.00 Vero-
nica's strandrace 21 .30Wielrennen 22.00
Tennis 00.00-01.00 Boksen Herh

RTL PLUS
06.20 Die Flintstone Kids 06.40Die Jetsons
07.05Yogi Bar 07.30 Scooby Doo 08.00
Li-La-Launebar. 09.30 Die Rache desroten
Ritters. 10.55Kunst und Botschaft 11.00Die
Woche mitGeert Muller-Gerbes 12.05 Dr.
Who. 12.35 Das Geisterhaus von Waterloo
Creek 1 3.05 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher 13.30Familie Munster. 13.65Ultraman- Mem geheimes Ich 14.20Adam 12Emsatz
in LA. 14.45 Highlights Formel 1 15.05 Das
alte Försterhaus 16.45Peters Musikrevue
17.50Chefarzt Dr. Westphall. 18.45RTL
aktuell 19.10Ein Tag wie kein anderer 20.15
Mittsommernacht 21.50 Spiegel TV 22.30
Prime Time - Spatausgabe. 22.45 Schloss
Pompon Rouge 23.15 Playboy Late Night
Show

TV 5
07.00 Nieuws 07.20 Canadees nieuws 07.35
Corps accord, yoga 07.50 Envoyé spécial
09.00 Nieuws 09.05 Bienvenue en France,
cursus Frans 09.30 Feu vert 10.00Planète
musique Musique. 10.50 Unesoiree d opera a
Quebec. 12.00 Nieuws. 12.05Espace fran-
cophone 12.30Référence: Invitede TVS
13.00Nieuws. 13.1 0L'école desfans 14.00
Trentemillionsdamis 14.30 Policier- série
noire 16.05 Nieuws 16.15 Correspondances
1 6.25 Sports loisirs 17.30 Jours de guerre
18.30 Nieuws 18.50Weerbericht 19.00Azi-
muts. 19.30 Nieuws 20.00 Sept sur sept.
21.00 Nieuws en weerbericht. 21.30Spécial
cinéma: La nuit Bulgare. Franse speelfilm
23.00 Nieuws. 23.20 Grand écran 00.05-
-00.35 Courts métrages etvideo
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Mode biedt scala aan varianten in materiaal, kleur en stiil

JAS
GEEF KARAKTER BLOOT

PARIJS,
-—_ zaterdag
Jj EN JAS is
ti als een
-L_/ draagbaar

huisje. In sommige
jassen wóón je. Er
worden ook bijna
identieke eisen aan
jasen huis gesteld; ze
moeten functioneel
zijn, mooi zijn en bo-
venal moet je je er
thuis in kunnen voe-
len.

De directe bovenkle-
ding hoeft steeds minder
functioneel te zijn met
overal in de huizen — al
dan niet centrale — ver-
warming en airconditio-
ned kantoren en winkels.
Maar de menselijke con-
trole over de temperatuur
en vochtigheid houdt op
zodra je buiten staat. Een
jasbiedt dan als enige be-
scherming tegen weer en
onweer, regen en wind.
Bij hevige koude kun jeer
behaaglijk in wegkruipen,
bij milder weer laat je
hem luchtig open om je
heen zwaaien.

Door de snelle techni-
sche ontwikkelingen op
stoffengebied worden
zelfs heerlijk warme jas-
sen steeds lichter in ge-
wicht. Omdat ze minder
volumineus kunnen wor-
den gemaakt is het moge-
lijk aangenaam warm en
beschermd te zijn zonder
direct in een Michelin-
mannetje te veranderen.
De mogelijkheden die

deze vernieuwde materialen
bieden, hebben uiterst inspi-
rerend gewerkt op ontwer-
pers en confectionairs.

Een reden te meer om goed
op de hoogte te geraken van
wat er dan zoal is aan winter-

jassen dit najaar voordat de
beslissende keuze wordt ge-
maakt. Of het nu een kort
wollen swingjasje, een alles
verhullende cape tot aan je
enkels, een scherp gesneden,
slank getailleerd jasje of een

druk gedetailleerd leren jack
wordt, belangrijk is dat het
type jas bij je persoon past.

Een jas is vaak het eerste
waarin iemand je ziet en dus
bepalend voor de eerste in-
druk. Aan de hand van het
type jas kun je iemand al
grofweginschatten.

Als je eenmaal een jas hebt
gevonden diebij jepast, waar-
van het model en de kleur je
prachtig staan, kun je je er
heel prettig in voelen. En met
de jaren gaat hij ook steeds
lekkerder zitten, helemaal
naar het lichaamgevormd.

Een jas moet ook een aan-
tal jarenmeegaan. Daar ga je
bij de aanschaf tenminste
van uit. Het is toch altijd een
behoorlijke uitgave zon win-
terjas. Als je je dat enorme
bedrag eigenlijk nietkan per-
mitteren, ga jeover de streep,

Het gebeurt vaak dat jeop
straat een bekende in een men-
senmassa herkent aan de jas
die hij draagt. De kleur en het
model van een jas en de manier
van dragen is iets persoonlijks,
vaak zeer typerend. Het kiezen
van vooral een winterjas, die
toch dagelijks wordt gedra-

gen, is dan ook een zorgvuldi-
geaangelegenheid. Dit najaar
maakt het enorme scala aan
jasvarianten, qua silhouet,

kleur, materiaal en stilering, de
keuze er niet eenvoudigerop.

redenerend dat die jas wel
drie jaarmee zal gaan en het
bedrag, door tenminste drie
gedeeld, toch wel meevalt.

Of het model en de kleur
van de jas je het volgende
najaar nog steeds zal beval-
len, is van laterzorg.

■ De openhangende ge-
tailleerdegrijze jasmet een

glanzendnachtblauwe
voering (Puck & Hans)
laathetzicht vrijop een

body metritssluiting (Nico
Verheij) en tricot shortje

(Mac & Maggie). De hoed
is van Hoeden M/V, de

panty is van Bodysox en
de schoenenzijn van Dr.

Adams.

door
HELEEN KUPPENS
Foto's: Leenden Muider

Visagie: Taco

■ Deze lange
wollen cape
wordt opzijn
plaats gehouden
doorkruisende
banden midden-
voor (Agnes B).
Eronder wordt
een wit katoe-
nen bloesje
(Agnes B) en
een gestreepte
legging (Puck &
Hans) gedra-
gen. De schoe-
nenzijn even-
eens van Puck
& Hans.

■ Elegantie ten
top biedtdeze I
dubbelezwart- I
zijden jas(Re-
flections) ge- j
combineerd mA I
een legging
(Reflections) ei I
coltruitje (Mac I
<& Maggie). De II
zonnebril(Oog-
appeloptiek) en
handschoenen
(Fikla) maken
het beeld com-
pleet. De schoe-i
nenzijn van Dr.
Adams.

■ Hetgebruikvan de dekenstof van dit swingjasje wordtbenadrukt
door de dekensteek langs dereversranden (Nico Verheij). De
glanzendebody (Puck & Hans) en shortje (Nico Verheij) eronder
hebbendezelfde herfstige tinten alsde jas. De panty is van Bodysox
en de schoenenzijn van Dr. Adams.

■ Een kort rood
tricot jasjemet
nepapebont-

garnering (Puck
& Hans) wordt

gedragen op
een streepjes

coltruien lange
wijde tricot rok
(beide Mac &

Maggie).

■ Een winters deux-pièces bestaande uit een getailleerd wollen jß^
en recht rokje (Agnes B). Eronder wordt een zacht wollen truitje ]
(Sissy Boy) gedragen. Het helderpaarse sjaaltje is van Agnes B, $ .
panty isvan Bodysox en de schoenenzijn van Dr. Adams. t
1
t
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Kapers roofden
en plunderden
net als
piraten, maar
dan in dienst
van keurige
ondernemingen

DE MAFFIA VAN
DE ZEVEN ZEEËN

door
RONCOUWENHOVEN

Eerlijke koopvaarders sidder-
den in vroeger tijden alsze een
vlag met een doodskop aan de
horizon ontwaarden. Zeero-
vers, de schrik van de wereld-
zeeën! Zekenden God noch
gebod, joegenhun tegenstan-
dersover dekling en alles wat
ze buit-naakten ging op aan

drank envrouwen. Kapers wa-
ren van hetzelfde slag, alleen
roofden die nietvoor zichzelf,
maar voorgerespecteerde on-
dernemingen. Soms waren de

winsten enorm. Die kaapvaart,
waaroveronlangs in Amster-
dam een expositie is begonnen,
was infeite een mafia, georga-
niseerdemisdaad.

Weekeinde licht de doopceel
van een van de laatste Godfat-
hersvan dekaapvaart. Engel
van de Stadt, directeurvan de
Bataafsche Kaaprederij. Een
eerbiedwaardig burger, met re-
laties in de hoogste kringen en
met een vlekkeloze politieke
carrière.

AMSTERDAM, zaterdag
"e gunstige wind had op 19

SePtember 1803 de kapers de Unieen de Wraa/c onder bevel vanJejn Saint Faust door het Vliegeblazen en onmiddellijk al
Roesten zij ten oosten
*ai» Terschelling in ac-
lle komen tegen een
2waar bewapende Brit-se kotter, die met zijn
J°nderd bemanningsle-den maar ternauwer-
nood wist te ontkomen,
Joordat een zware bui

opzetten. De vol-gende dag nam Saint
aust de Amerikaan

Sally of Portland,
de scheepspa-

Pieren niet in orde wa-
fen» en die een lading*r waarde van 200.000
gjuden aan boord had."e Bataafsche Kaapre-
JenJ had een uiterst

start ge-haakt.
sent maatschaPPiJ was op 1

Ptember van dat jaar opge-
d

cht om afbreuk te doen aane koopvaardij van de Brit-en Waarmee de Zesde Engel-
Or.,r^°S werd uitgevochten., P !2 augustus had hetStaats-

bij 'secreet besluit', tomissie-brieven voor deaapvaart verstrekt aan de
j,aar_darnse koopman-regent
r^el van de Stadt en het
ra m?terdamse gemeente-

asii(j) bankier en koopman
?fnaan Teyler van Hall, die
d!*roP de 'Bataafsche' kon-
vaÜ met een kapitaalan 40.000 gulden aan Hol-, over9nr?Urant Geld ' verdeeld

rf v*r 200 aandelen.
Han de Stadt en Teyler van

ie n£r Waren wel koopman ge-
te a°m et risico niet alleen
Der-k3?6" en hadden de ka-
gevr ven uitsluitend aan-

y- Van aaBd „mits de regering
yv" w ziide door het "Waan

en w e geschikte bodems
z^nl°u het verlenen van Q*"-

bare voordelen deze kost-
te.

en hachelijke onderne-i^gff ondersteunde."
I *es *maatschappij werd voor
I beid "den °P-ericht en de

°nk
e d'recteuren mochten

n ; os*en en uitgaven in reke-
-ov„f brengen plus 3 procent
Pro totale fonds en viJf
brei_ ent °ver de bruto-op-
Prii St?° van de gemaakte
sche n ' zoa's buitgemaakte
Als PCn werden genoemd,
de pComniandant trokken ze
aan ansman Jean St- Faust
zaat' VVaarsch9nliJk een na"

keru Van de gevreesde Duin-
-260 kaPers> die met 220 tot
eer**0811 en drie schepen de*»w operaties uitvoerde.
aan!) hij zich niet
in h commissiebrief, waar-
sWÏ?*"1 Werd verordonneerd
te "»ts afbreuk aan Engeland
Thpo6!]- Het opbrengen van
een yoi Portland was daarn eerste bewijs van. Al snelwwnen er klachten binnenöer aanvallen op Noorse,eense en Hollandse bodems
p'„!f neutrale vlag, maar St.ust nam voor zijn opdracht-
JW 00k de hoeker Good"ent met een lading ijzer,
er, J. en hout' de British Star?« de Wüliam and Thomas,'frwijl hij vijf Engelsen hetVandop joeg.°P 3 maart 1804 leverde hijTin voornaamste gevecht,°enhij met zijn eskadervoor«e Noorse kust op het marine-

Amethes onder bevelvan kapitein CampbeU stoot-'e- De Brit voerde 20 kanon-S.en van 38 en 28 van 18 pond.
**■ Faust viel aan met de Ba-. t^fsche Trouw, de Unie, de

Deugd en de Eer, die geza-
menlijk 32 stukken geschut in
stelling konden brengen. Na
drie uur blies de Brit de af-
tocht, nadat hij 1144 pond had
verschoten en 25 doden en 70
gewonden had opgelopen. De
kapers hadden slechts 368
pond verschoten en geringe
verliezen opgelopen. St. Faust
ontving het Ridderkruis van
het Legioen van Eer voor dit
gevecht. Het vormde het
hoogtepunt van de 'Bataaf-
scheKaaprederij', die dat jaar
acht schepen uitrustte, waar-
onder de marine-schoeners de
Snuffelaar en de Wolf, die bij
het uitbreken van de oorlog
een goed heenkomen in het
Noorse Bergen hadden ge-
zocht, waar ook de brigantijn
de Spion was binnengelopen.
Dit laatste schip zou omge-
doopt worden tot deTrouw en
ook aan het eskader van St.
Faust worden toegevoegd.
Zijn start was zeer winstge-
vend geweest.

Het gruwelijke bedrijf van
de kaapvaart, dat maar al te
vaak in pure zeeroverij was
overgegaan, was aan strenge
reglementen onderworpen.
De directeuren van het be-
drijf moesten hun prijzen via
vastgesteldekanalen en nota-

rissen latentaxeren en verko-
pen. In de commissie-brie-
ven, die dekapers nodig had-
den om niet als zeerover beti-
teld te worden, omschreef de
regering precies welke sche-
pen wel en welke niet moch-
ten worden aangehouden en
aangebracht. De directeuren
werd toestemming verleend
om bemanningen extra trae-
tementen te geven voor uit-
zonderlijke dapperheid.

Engel van de Stadt en
Adriaan Teyler van Hall had-
den zich nooit met de risico-
volle kaapvaart ingelaten,
maar in 1803 waren ze er lang-
zaam maar zeker naar toege-
groeid. Teyler van Hall dreef
handel op Italië. De 57-jarige
Van de Stadt was een gewaar-
deerd regent en stadsbestuur-
der in Zaandam. Hij was eige-
naar van een houthandel, had
een eigen rederij, die zijn
hout uit het Oostzeegebied
haaldeen op Spanje en Portu-
gal voer, bezat de zaagmolens
de Bakker, de Huisman en de
Snoeck in Oost-Zaandam, was
eigenaar van herberg 'De 3
Zwanen' op de Dam in West-
Zaandam en had schepen in
de Groenlandvaart voor de
walvisjacht.

Van jongsafaan was hij een

achtenswaardig burger, een
man van aanzien. Zo zelfs, dat
hij al op 23-jarige leeftijd op
de groslijst ter verkiezing van
diaken van de Nederlands
Hervormde Kerk in West-
Zaandam werd geplaatst, wat
op zon leeftijd uitzonderlijk
was. Twee jaar later werd hij
gekozen. Hij was als zoon van
een houthandelaar op 14 au-
gustus 1746 op de Hoogendijk
in West-Zaandam geboren en
op 23 maart 1777 werd hij al
als schepen in de banne Oost-
zaan, waaronder ook Oost-
Zaandam viel, gekozen. Van
dat moment maakte hij tot
zijn dood op 23 juli 1819 vrij-
welonafgebroken deeluit van
demagistratuur in Zaandam.

Zoals bijna alle kooplieden
in het gebied was hij een vu-
rig patriot, een anti-aristo-
craat, omdat de in de scheeps-
bouw en de snel in ontwikke-
ling gekomen industrie rijk
geworden Zaankanters geen
stem hadden in de Staten van
Holland. Ze moesten steeds
weer naar het pijpen van de
oude adel dansen. Toch bleef
hij een heer. Hij bracht Wil-
lem V op 7 november 1786
met zijn boeier naar het Tol-
huis na een audiëntie en een
ontvangst in Zaandam, waar
Van de Stadt toen burgemees-
ter was. Hij gaf twee jaarlater
het bevel van de Staten door
dat de verjaardag van de stad-
houder met 'algemene illumi-
nering' gevierd moest worden
en liet slechts een berisping
geven aan de huisvrouw van
Dirk Harmensz, die hem tij-
dens de schouw van de weg-
sloot in Oostzaan uit woede
over de verplichte feestvie-
ring een emmer water over
hethoofd gooide.

Maar toen de generaals Pi-
chegru en Daendels in 1795
over de bevroren rivieren

Holland binnen marcheerden
met hun Franse troepen, had
Van de Stadt daar totaal geen
moeite mee. Hij trad net als
alle andere magistraten af om
zich gelijk te laten herkiezen
in het nieuwe gemeentebe-
stuur.

Zijn invloed begon zich
daarna uit te strekken tot in
Den Haag, waar hij bemoeie-
nissen had met commissies
voor zeevaart, koophandel en
fabrieken. Op 25 juni 1803
besloot Napoleon tot een in-
vasie van Engeland, waar-
voor de Bataafsche Repu-
bliek 5 linieschepen, 5 fregat-
ten, een aantal transportsche-
pen, nodig voor het insche-
pen van 25000 man en 2500
paarden, moest leveren.

Engel van de Stadt en
Adriaan Teylervan Hall wer-
den door de Raad van de Ma-
rine tot commissarissen aan-
gesteld en belast met het vor-
deren van scheepsruimte,
waarvoor zij in de loop der
jaren 105 contracten zouden
afsluiten. De onderneming
ging echter niet door. Napo-
leon ontbond het flotielje be-
gin januari1807 in Boulogne.

Van deStadts aversie tegen
de Engelsen was toen al
enorm. Zij beheersten de zee
en dus ook de handelsroutes,
mede waardoor de scheeps-
bouw in de Zaanstreek — en
dus ook de houthandel — in-

stortte. In 1731 werden er nog
100 schepen gebouwd. In 1790
nog maar vijf. De eveneens
winstgevende Groenland-
vaart ging daarna naar de
knoppen. Van de Stadt rustte
diverse schepen uit, waaron-
der de Vislust, waarop schip-
per Klom van 1792 tot 1803
hetbevel voerde. Ondanks de
Engelse blokkades van de zee-
gaten bij de Waddeneilanden
slaagde hij er in '96 in onder
neutrale vlag door het Britse
kordon te glippen met een
vangst van negen walvissen.
Twee jaar later ging het mis,
toen hij met een recordvangst
van 12 vissen terugkeerde,
maar door de Engelsen werd
aangehouden en opgebracht,
waarna lading en schip wer-
den verkocht. Zoals tal van

Kaperij was een lucratieve
zaak. Bij zijn dood liet Engel
van de Stadt een miljoen na!

Stadt zijn schepen via een
stroman onder .Pruisische
vlag gebracht, maar dat was
voor deBritten geen reden de
schepen niet te confisqueren.

Na de marine-opdracht van
1803 was de stap naar dekaap-
vaart kennelijk nog maar een
kleine, maar het succes van
St. Faust was maar van korte
duur. De Britten versterkten
hun konvooien en de jacht op
kapers werd geïntensiveerd.
De Bataafsche Kaaprederij
werd dan ook op 29 mei 1804
bij decreet opgeheven. De
boeken klopten niet hele-

andere reders had Van de
maal. Bij het opmaken van de
rekening „bleken twee ton-
nen goud zoek te zijn." Toch
bleven er nog schepen varen
voor Van de Stadt en Teyler
van Hall. De Eer bracht The
British Tar naar de ondiepten
voor Harlingen, maar veertig
Engelsen in een visserssnik
wisten hem terug te verove-
ren en de Peggy ald Poïly, die
in Delfzijl lag, was ook lang
niet veilig.

St. Faust voerde het Bataaf-
sche Flotielje nog steeds aan.
Nu onder Franse richtlijnen.
Hij hield zelfs Amsterdamse
schepen aan, waardoor hem
op 18 oktober 1804 door de
regering de toegang tot het
landwerd ontzegd. Hij voerde
toen het bevel over de Admi-

raal Bruix. Een later verzoek
van St. Faust om als comman-
dant op De Eer, die door Van
de Stadt en Teyler van Hall
privé in de vaart werd gehou-
den na de opheffing van de
rederij, werd afgewezen. An-
toine Doudet werd aange-
steld. Toen St. Faust op een
ander schip bij een gevecht
met een Engelsman gevangen
werd genomen en een wissel
van 65 pond op zijn voormali-
ge opdrachtgevers trok, werd
deze afgewezen. De schepen
de Wroafc, de Schrik en de
Deugd waren inmiddels
spoorloos verdwenen. Een po-
ging van Van de Stadt en zijn
compagnon om voor de wedu-
wen toestemming te krijgen
weer te mogen hertrouwen,
werd in 1805 door het Staats-
bewind afgewezen, omdat de
dood van de mannen niet was
vastgesteld. Daarmee eindig-
de het laatste grote Neder-
landsekapersbedrijf.

Teyler van Hall ondernam
laternog een mislukte poging
met de rederij 'Kruistogt en
Kaapvaart. Een enorm fi-
nancieel succes was zijn on-
derneming met Engel van de
Stadt zeker niet geworden,
maar winstgevend was het
wel. Aan de status van Van
de Stadt deed het toch ruige
en risicovolle kapersbedrijf
niets af. Na de ineenstorting
van het Napoleontische rijk
werd hij als afgevaardigde
voor Zaandam op 29 maart
1814 naar de Nieuwe Kerk in
Amsterdam gestuurd, waar
hij met 600 andere notabelen
de grondwet van hetKonink-
rijk der Nederlanden moest
goedkeuren. Van de Stadt
was één van de458 voorstem-
mers. Het patriottisme was
voorbij. De volgende dag
woonde hij de inhuldiging
van Willem Frederik tot ko-
ning Willem I bij en op 28
december 1815 ondertekende
de vorst het Koninklijke Be-
sluit, waarbij Van de Stadt
tot president-burgemeester
van Zaandam werd be-
noemd. Zijn rijkdom had ook
niet geleden tijdens de Ba-
taafsche Republiek en onder
hetavontuur in dekaapvaart.
Op 23 juli 1819 overleed hij in
zijn woning aan hetKattegat
141 in Zaandam en bij de
opening van zijn testament
bleek hij bijna een miljoen
gulden na gelaten te hebben
aan zijn derde vrouw, Guur-
tje Kroeger, met wie hij 41
jaargehuwd was.

Geraadpleegde werken: Geschie-
denisvan het NederlandscheZeewe-
zen Deel V - J. de Jonge: Geschiede-
nis van NederlandterZee deellil - J.
C. Mollema: Engelvan de Stadt
1746-1819,zijn voor- en nageslacht:

Zaandam 150jaarstad.
De tentoonstellingKapers op de

kust, over kaapvaart en kapers in
Nederland van 1500tot 1800, ts toten
met 5 januariin het Nederlands
Scheepvaartmuseum in Amsterdam
te zien. Openingstijden zo. 13-17, ma.
11-17, di. t/m za. 10-17uur. Toegang
volw. / 10, kinderen, bejaarden en div.
pashouders’ 7,50

■ Kopergravure van de zee-
slag diedekaper Jean St.
Faust op 3 maart 1804 met
vier schepen voerde tegen het
Noorsefregat Amethes, onder
deBritsekapitein Campbell.
Na drie uur blies de Brit de
aftocht. Het was degrootste
triomf uit de geschiedenisvan
deBataaf scheKaaprederij.
Foto: Maritiem Museum Ptins Hendrik, Rotterdam

■ Op 1 januai
1805 ontvin-
gen de familie
leden van de
commissie-
vaarder De
Schrik bericht
van vermis-
sing van hun
mannen of zo-
nen.

Reproduktie:
GLENN
WASSENBERGH

■ Het ge-
slachtVan de
Stadt behoor-
detot de ge-
respecteerde
burgers en
voerde ditfa-
miliewapen.

■ De kaapvaart was aan officiële regels gebonden, welke
werdenneergelegd in statuten en dieop deaandelen van de
firma werden vermeld. Reptodukne glennwassenbergh

STEENAREND
Over de steenarenddoen

de meest fantastische verha-
len deronde. Zwitsers en
Oostenrijkers weten uaf-
schuwelijke verhalente ver-
tellenvan mensendiedoor
deze arendenwerden aange-
vallen. Zelfs hulpeloze kin-
derenzouden door de lucht
naar hetnest zijn ontvoerd.
Zulke overdreven verhalen
ontstaan doordat ze al gene-
raties lang in kleine berg-
dorpjes worden verteld en
iedereen er weer een schepje
bovenop doet.

De arend neemt zeker geen
kinderen mee. De vogel
doodtgewoonlijkzijn prooi
direct na devangst. Hij loopt
danniet hetrisi-

Co dathet spar-
telende slachtof-
ferzich tijdens
devliegtocht uit
zijnsnavelweet
te wurmen.
Daarbij is de
steenarend heel
verdraagzaam
als hetom klei-
nere vogels gaat. Die mogen
gerust een plekje zoeken tus-
sen detakken van zijn nest.
Zogenieten ze de bescher-
mingvan degroteroofvogel.

De steenarendvalt liever
grotereprooien aan. Er zijn
gevallengeregistreerd van
helikopters en zelfskleine
vliegtuigen diedoorhet niets
ontziende beest werden be-

schadigd
De mens bezorgt de arend

heel wat last.De grootste
boosdoener is de insecticide,
die wij gebruiken om bescha-
digingvan schapevacht door
insectentegen te gaan. Door
heteten van schapekadavers
krijgt de steenarend het gif in
zijn lichaam. Datmaakt hem
onvruchtbaar.De eieren die
desondanks nog gelegd wor-
den, blijken een heel dunne
schaalte hebben, diegemak-
kelijk breekt.

Het legsel bestaat uit twee
eieren. Als hetvoedsel
schaars is, wordtalleen het
grootste jonggrootgebracht,
het anderekrijgt gewoon
geen eten.

INATUUR I

Idoor prof.dr.
AnthonieStolk |
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ZUIVER SCHEERWOL

Een uitgestrekt landgoed. In de verte een buitenhuis. Op de oprijlaan heel nonchalant een statige limousine. Binnen warmte en sfeer. Arcades, draperieën en kroonluchters. Aan de wand oude

meesters. En op de vloer Intertest Royalty. Zuiver scheerwol velourstapijt van exceptionele klasse. Vier sterren, 72 kleuren. Vanaf 495,- per strekkende meter. Ah, wat MT!"!! TTfÊ^W
een weelde. Wat kan het leven als je goede smaak hebt toch verrukkelijk zijn. Informatie over verkoopadressen: Bel 03433-1540, Wyers Woningtextiel. Il LII_F_LWf

INTERTESTROYALTY. UITZONDERLIJKRIJK TAPIJT.
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